
APRENDIZAGEM E CRIANÇAS

Em outro evento sobre o tema Aprendizagem, fiz algumas
considerações.  Logo  após,  escrevi  algumas  breves
linhas, sob o tìtulo  Educabilidade e aprendizes, que
foram  divulgadas,  in http://estadodedireito.com.br/educabilidade-e-
aprendizes/

Mais recentemente, este Tribunal recebeu doze crianças,
de rica experiência em determinado bairro desta Capital.
Escrevi  um  texto  relato  de  minha  contribuição  na
recepção, divulgado em https://jornalggn.com.br/artigos/criancas-mediadoras-por-
ricardo-c-fraga/

No  dia  dos  pais,  deste  ano,  lembrei  de  situação  de
audiência  sobre  as  dificuldades  de  reconhecimento  da
paternidade.  Registrei  em  artigo  divulgado,
https://theworldnews.net/br-news/pais-e-trabalhadores-por-ricardo-c-fraga

Os dados sobre violência contra as crianças são elevados
em todo Mundo. Em nosso País, são assustadores. Além
dos maus tratos, físicos, outro tema possuir gravidade. A
alienação parental é ruim. Desde Richard A. Gardner, dos
EUA,  se  conhece  suas  consequências,  para  o
desenvolvimento das crianças, http://www.mppr.mp.br/pagina-6665.html

Agora,  outas  observações  são  oportunas.  Trata-se  de
evento,  já  noticiado  no  site  deste  Tribunal,  in
https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/modulos/noticias/253611
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Freud assinalou o medo que temos das vivências de nossa
primeira infância; é um medo de parte de nós mesmos. 

Por outro lado, este grande estudioso nos relatou caso de
criança  que,  para  vencer  a  escuridão  pediu  que  um
adulto lhe segurasse a mão, dizendo que assim, ficava
mais  claro, “Conferências  Introdutórias  à  Psicanálise-
1916 e 1917”, São Paulo: Companhia das Letras, 2014, pg
539. 

Provavelmente,  o  medo que  temos  das  lembranças  de
nossa primeira infância seja o motivo do medo que temos
das atuais crianças. Apenas assim, chegaremos próximos
de compreender os motivos dos:

a)elevados números de maus tratos contra crianças;

b)repetidos hábitos de alienação parental;

c)pequenos números de aprendizes.

Por obvio,  este terceiro tema, tem suas peculiaridades.
Saberemos debate-las.  Em casos concretos,  igualmente,
temos tido tranquilidade para equacionar as dificuldades
de melhor organização e harmonização.
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