




todas, sem pestanejar) e outras tantas 
para vender os direitos do livro para 
Hollywood (está pestanejando). Na tra-
dicional edição da Time com as 100 per-
sonalidades mais influentes do mundo, 
lá estava ela. fotografada ao lado de dois 
Tigrões de verdade. Em menos de três 
meses, seu livro estava editado em vinte 
países, inclusive o Brasil, onde foi lan-
çado pela editora Intrínseca. Hoje. Chua 
tem página no Facebook e divulga suas 
idéias num site próprio: www.amychua. 
com. Antes do lançamento do livro nos 
EUA, Chua publicou um artigo no Wall 
Streel Journal. Com um título deliciosa-
mente provocativo — "Por que as mães 
chinesas são superiores" —, o texto 
anunciava a publicação do livro e tam-
bém teve repercussão arrasadora. Os co-
mentários no site do Journal explodi-
ram. Um milhão de pessoas leram o ar-
tigo. Uma minoria adorou, mas a maio-
ria detestou. Entre as gentilezas publicá-
veis, chamaram-na de "insana", "tortu-
radora", "monstro". 

Na definição de Amy Chua. a mãe 
tigre e' tipicamente chinesa, mas tam-
bém pode ser jamaicana, irlandesa ou 
brasileira. O que a qualifica para o título 
é o grau de rigidez, não a etnia. A mãe 
tigre é implacável, sempre exige o máxi-
mo do filho. Ela quer nota 100, e não 96. 
porque acredita que seu filho é perfeita-
mente capaz de chegar ao máximo. Se 
não tirou 100, é porque não se esforçou 
o bastante. A mãe tigre zela para que seu 
filho pratique todos os dias. Vale para 
tudo, dos exercícios de matemática às 
aulas de piano ou violino. A regra é pra-
ticar e praticar, pois só a prática leva à 
perfeição. A mãe tigre não dá liberdade 
de escolha aos filhos porque ela sabe o 
que é melhor para eles — e filhos, po-
dendo escolher, sempre escolhem o que 
for mais fácil. A mãe tigre é econômica 
nos elogios. Ao contrário dos pais oci-
dentais. ela não é "obcecada com a auto-
estima das crianças". Quando o elogio é 
cabível, a mãe tigre exalta o esforço e o 
empenho do filho, nunca seu talento ou 
dom, pois só o esforço e o empenho le-
vam a algum lugar. A mãe tigre não pro-
tege o filho das aflições e desconfortos 
cotidianos. Deixa-o enfrentá-los. Só as-
sim ele saberá como lidar com as aspe-
rezas da vida adulta. Em resumo: para 
os pais ocidentais, a infância é um tem-
po de diversão e inocência: para a mãe 

tigre, é um período de 
treinamento. 

"Minha mãe não era 
tão radical quanto a 
professora Amy Chua. 
mas ela sempre ficava 
no meu pé e sempre me 
pressionava", diz Sue 
Guan. 23 anos, filha de 
imigrantes chineses, es-
tudante de direito em 
Yale e aluna de Chua, 
cujo livro leu "numa 
sentada só, em três ho-
ras". Sue Guan lembra 
que, na infância, nada 
do que fazia parecia ser 
suficientemente bom 
para seus pais. Eles 
sempre queriam mais. 
"Eu achava meus pais 
opressores", diz ela, 
rindo "orientalmente" a 
cada palavra. Chua também nunca deu 
trégua às filhas. Quando Louisa. aos 3 
anos, insistia em bater nas teclas do pia-
no com as mãos espalmadas. Chua colo-
cou-a no lado de fora da casa, sob um 
frio de 6 graus negativos, e disse: "Você 
não pode ficar dentro de casa se não obe-
dece à mamãe". Um dia. Sophia, aos 6 
anos, ficou tão irritada 
na aula de música que 
deixou marcas de den-
tes no piano. Se a filha 
não tocava direito, a 
mãe ameaçava queimar 
seus bichos de pelúcia. 
Num aniversário da 
mãe. Louisa fez um 
cartão de última hora. 
Era um papel dobrado 
ao meio e, dentro, nu-
ma letra relaxada, lia-
se: "Feliz aniversário, 
mamãe! Te amo, Lulu". 
Louisa deu o cartão à 
mãe no restaurante em 
que a família comemo-
rava o aniversário. Chua 
devolveu o cartão na hora. "Mereço um 
cartão melhor. Um cartão que tenha um 
pouco de esforço e criatividade", disse. 
É a mãe tigre no seu melhor papel. 

No país que inventou o politicamen-
te correto e acha que chamar uma crian-
ça de "preguiçosa" é abuso infantil, es-
sas histórias, narradas no livro, produzi 
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ram um maremoto contra Amy Chua, a 
mãe madrasta, cruel e insensível. Entre 
os 800 e-mails diários que passou a re-
ceber. veio até ameaça de morte (duas, 
no total). "Não chegamos a tomar ne-
nhuma providência, porque eram amea-
ças genéricas. Mas recebi coisas horrí-
veis". diz ela. Houve leitor querendo 
denunciá-la à Justiça por maus-tratos. 
Outros previram que suas filhas passa-
rão o resto da vida em consultórios de 
psicólogos e psiquiatras tentando supe-
rar os traumas da infância. 

A reação tão intensa ao livro é sinal 
de que Chua tocou num nervo exposto: 
a insegurança dos pais quanto ao tipo de 
educação que estão dando aos filhos. A 
ansiedade pelo futuro dos filhos vem de 
tempos imemoriais, mas. hoje em dia, 
talvez esteja num ponto excepcional-
mente elevado, pelo menos nos EUA. 
"A tensão é maior porque ficou mais di-
fícil, ou existe a percepção de que ficou 
mais difícil, transferir aos filhos o status 
socioeconômico dos pais. Isso é espe-
cialmente fone nas famílias de classe 
média", diz o historiador Steven Mintz, 
da Universidade Columbia, autor de um 
livro sobre a história da infância nos 
EUA desde a colonização inglesa — 
período em que os índios ficavam per-
plexos ao ver os protestantes puritanos 
espancando os filhos. 

TUDO COMEÇOU COM UMA 
BRIGA NA PRAÇA VERMELHA 

Quando, aos 13 anos, a filha caçula se 
revoltou contra a disciplina rígida em 

casa, Amy Chua desorientou-se. A gota 
d'água aconteceu durante uma viagem 
da família a Moscou. No primeiro dia na 
cidade, Amy e seu marido, Jeb, que, 
como ela, também dá aulas na Universi-
dade Yale, resolveram levar as filhas a 
um café na Praça Vermelha para comer 
blinis e caviar. Louisa, a caçula, se recu-
sou a provar a iguaria. A mãe insistiu, a 
filha bateu pé. 0 clima foi ficando pesa-
do, as duas já estavam aos gritos quan-
do Louisa ameaçou quebrar um copo. 
Desafiada pela mãe a fazê-lo, a garota, 
com lágrimas de raiva nos olhos, estilha-
çou o copo no chão aos berros de "eu te 

odeio" - diante de uma platéia compreen-
sivelmente boquiaberta. Amy Chua levan-
tou-se, correu para fora do restaurante e, 
sozinha, iniciou uma reflexão que mudaria 
a vida da família. Chua entendeu que al-
guma coisa estava muito errada e, com 
medo de perder sua filha, rendeu-se aos 
seus protestos. Começou a fazer conces-
sões e acabou ficando deprimida. Sua te-
rapia foi escrever o livro Grito de Guerra 
da Mãe Tigre. Queria sarar as feridas num 
livro que fosse engraçado e, ao mesmo 
tempo, tivesse qualidade literária. Inspi-
rou-se, então, em obras como Fogo Pálido, 
de Vladimir Nabokov, e Uma Comovente 
Obra de Espantoso Talento, do americano 
David Eggers. 

Em janeiro passado, com o lançamen-
to do livro, Amy Chua ficou chocada ao ver 
que, em vez de literatura e graça, deflagra-
ra uma enorme polêmica nacional. "Virei a 
catalisadora no Ocidente de uma discus-
são que estava só esperando a hora certa 
para acontecer", diz ela. "Os pais america-
nos estão sentindo que talvez tenham fica-
do liberais demais com seus filhos." 0 livro 
não é uma receita sobre criação de filhos 
e tem seu quinhão de contradições -
como o fato de que a própria autora, edu-
cada com rigidez tigresa pelos pais chine-
ses, também tenha se revoltado na juven-
tude, tal como Louisa. Sua intenção era 
provocar o seguinte debate: existe incom-
patibilidade entre crescer sob um regime 
rígido e ser feliz? "Claro que não tenho 
resposta, mas estou certa de que as crian-
ças chinesas, normalmente educadas com 
mais rigidez, não são menos felizes do que 
as crianças ocidentais", diz ela. 



Como reza o estereótipo chinês, Amy 
Chua é miúda (1,57 metro de altura e 48 
quilos), fala alto e rápido, está sempre dis-
tribuindo o sorriso curto dos orientais e 
adora a cor vermelha. "E festas de arrom-
ba", completa ela. Teve motivo para festejar 
quando Louisa foi entrevistada pelo jornal 
inglês The Guardian, na esteira da reper-
cussão do livro, e lhe perguntaram sobre a 
educação que recebeu. Chua, presente à 
entrevista, rememora: "Eu não sabia qual 
seria a resposta dela. E ela disse que, se 
não tivesse sido criada como foi, não seria 
quem é - e isso não seria bom. Fiquei fe-
liz". Amy Chua tem razão de estar feliz. Ela 
é uma profissional bem-sucedida, tem 
duas filhas que dariam orgulho a qualquer 
um e, com a vida, tornou-se uma mãe um 
pouco mais flexível.Tem 49 anos. "Nasci 
em 1962", diz, acrescentando, no tom de 
voz de quem partilha um segredo: "1962 é 
ano do tigre no calendário chinês". 

Com pais mais inseguros e liberais 
do que no passado, o livro de Amy Chua 
e suas regras inflexíveis caíram como 
uma provocação. A seu favor. Chua tem 
dois trunfos. Primeiro, as filhas. São jo-
vens ainda, mas são sociáveis, cultas, 
alunas exemplares e, aparentemente, 
muito bem resolvidas. As duas. uma ao 
piano e outra ao violino, participaram 
de concerto de música clássica em Bu-
dapeste. Sophia já se apresentou no 
Carnegie Hall. em Nova York. uma das 
mais prestigiosas salas de espetáculos 
do mundo. Ambas são a prova viva de 
que Chua sabe do que está falando 
quando se trata de criar filhos bem-
sucedidos. O outro trunfo é que 
algumas de suas idéias encontram 
respaldo na ciência cognitiva e 
na psicologia infantil. A despreo-
cupação da mãe tigre com a 
autoestima é um caso exemplar. 
A autoestima é uma noção que 
vem do século XTX, mas come-
çou a ser popularizada nos 
EUA no fim dos anos 1960 e, 
daí. para o mundo. Nesse pro-
cesso, virou uma panaceia. O 
psicólogo Nathaniel Branden 
— que. na juventude, namo-
rou a já coroa Ayn Rand — 
transformou a autoestima em 
autoajuda: era a chave do su-

cesso no casamento e no sexo. A femi-
nista Gloria Steinem politizou-a: era o 
objeto de conquista das mulheres opri-
midas. E a falta de autoestima virou a 
raiz de todos os males: reprovação na 
escola, gravidez na adolescência, delin-
qüência. suicídio, álcool, drogas. O es-
tandarte da autoestima invadiu casas e 
escolas. Pais e professores passaram a 
fazer tudo para ajudar na autoestima 
das crianças. 

É indiscutível que ter autoestima é 
melhor do que 

não tê-la. mas 
nos anos 90 
seu prestí-



gio começou a mudar. O psicólogo Roy 
Baumeister, da Universidade Estadual 
da Flórida, revisou o próprio trabalho e 
concluiu que a importância da autoesti-
ma vinha sendo exagerada. Num longo 
estudo, a psicóloga Jean Twenge, da 
Universidade de San Diego. descobriu 
que os jovens de hoje, com o ego inflado 
pelos pais, têm expectativas irreais sobre 
si mesmos. A maioria dos jovens acredi-
ta que serão bons cônjuges e bons pais. 
Em 1975 uma minoria tinha essas certe-
zas. "A autoconfiança virou hipercon-
fiança", diz Twenge. Outro dado: 75% 
dos jovens de hoje acreditam que chega-
rão ao topo da carreira, um lugar em que 
normalmente não cabem mais que 20% 
dos profissionais. Em seu livro publica-
do em 2006, Twenge diz que o excesso 
de autoestima pode explicar o aumento 
da depressão. Em 1994,9% dos estudan-
tes que procuravam o centro de orienta-
ção da Universidade Harvard tomavam 
antidepressivo. Em 2000. eram 17%. Em 
2006, 25%. Mas por que o excesso de 
autoestima aumentaria a depressão? Pa-
ra Hara Marano, da revista Psychology 
Today, os jovens de hoje foram tão pro-
tegidos pelos pais que, na primeira vez 
em que se veem sozinhos — quando 
chegam à universidade —, entram em 
colapso. Marano escreveu um livro cujo 
título é inequívoco quanto à sua conclu-
são sobre o futuro dos EUA. se tudo se-
guir como está: A Narion of Wimps (Uma 
Nação de Covardes). 

Há mais casos em que a mãe tigre 
acertou no alvo. Depois de dois anos fa-
zendo pesquisas numa escola de Nova 
York, a psicóloga Carol Dweck, da Uni-
versidade Stanford. descobriu que quem 
vê a inteligência como uma qualidade 
inata tem menos motivação para apren-
der do que quem acha que a inteligência 
é maleável, que pode ser exercitada e 
ampliada. Os alunos que acreditam na 
"inteligência inata" evitam desafios, de-
sistem mais facilmente diante de obstá-
culos, enxergam o esforço como coisa 
inútil e se sentem ameaçados pelo suces-
so alheio. Já a turma da "inteligência 
maleável" gosta de desafios, não recua 
diante de obstáculos, encara o esforço 
como um meio de se aperfeiçoar e se ins-
pira no sucesso alheio. Como a crença da 
inteligência maleável favorece a criança, 
a mãe que elogia o esforço do filho — e 
não o talento — tende a ensiná-lo que a 

raiz de seu sucesso está no empenho, e 
não no dom inato. É a ciência mostrando 
que a mãe tigre pode estar no caminho 
certo quando prefere exaltar o trabalho 
duro em vez do talento. 

É um ensinamento útil num país co-
mo o Brasil, tão inclinado a desprezar o 
esforço e festejar a "genialidade de 
berço", sobretudo no futebol. Para 
quem acredita que o gênio nasce pron-
to, treinar e estudar é sinal de inferiori-
dade. Ora, nem Michelangelo, que fa-
zia carne do mármore, nasceu pronto. 
Van Gogh, pintor genial, era um estu-
dioso compulsivo. As irmãs Williams, 
feras do tênis, vieram ao mundo com 
enorme talento, mas não chegaram lá 
por direito natural Foi preciso praticar 
e praticar, como sugere a mãe tigre. 

"Me chamam de insana por ter forçado 
minhas filhas a praticar piano e violino. 
O pai das Williams as fazia treinar oito 
horas por dia!", diz Chua. 

É provável que crianças sempre op-
tem pelo mais fácil, como intui a mãe 
tigre. Mas quando se trata da profissão 
do filho nem sempre ela sabe o que é 
melhor. Nisso, não há ciência. Há lote-
ria. Filho de imigrantes coreanos, Earry 
Lee nasceu em Reno. no estado de Ne-
vada. Quando pequeno, tinha pôsteres 
de aviões pelo quarto e sonhava ser en-
genheiro. Os pais queriam que estudas-
se em Harvard e trabalhasse no mundo 
dos negócios. Obediente, Lee entrou 
em Harvard e foi para Wall Street. Mas 
odiou. "Lembro que minha mãe chora-
va só de pensar que eu ia embora de 



Wall Street", diz. Hoje. aos 36 anos. tra-
balha como advogado num escritório 
em Nova York. Não se arrepende de ter 
deixado os negócios e pensa que hoje 
talvez fosse mais feliz como engenhei-
ro. Às vezes, a loteria dá certo. No iní-
cio dos anos 60, o pai de Chun Siang 
Chen perdeu tudo numa enchente em 
Taipei, Taiwan, e resolveu emigrar para 
o Brasil. Mesmo num país estranho, já 
sabia a profissão que o pequeno Chen 
deveria ter — médico. Chen queria ser 
engenheiro. Para agradar aos pais, fez o 
vestibular para medicina na Universida-
de de São Paulo, em Ribeirão Preto. 
Começou o curso sem nenhum interes-
se e foi tropeçando nas notas até o 3o 

ano. quando teve a primeira aula de ci-
rurgia. Apaixonou-se. Hoje, aos 59 
anos, é um dos treze neurocirurgiões do 
Mount Sinai Hospital, em Nova York. 
"Dei sorte", diz ele, com modéstia. 

Proibir os filhos de brincar ou dormir 
na casa de amigos é outro mandamento 
da mãe tigre que não tem apoio na ciên-
cia, nem na sorte lotérica. Nesse conví-
vio. as crianças aprendem a negociar, li-
dar com rivalidades, entender os códigos 
sociais. Um estudo recente de três insti-
tuições acadêmicas americanas revelou 
outras vantagens do convívio social. 
Examinando o comportamento de 699 
pessoas distribuídas em grupos, os pes-
quisadores descobriram que a inteligên-
cia do grupo é maior do que a inteligên-
cia de cada um de seus membros — caso 
em que o todo é maior do que a soma das 
panes. A inteligência coletiva, porém, só 
sobressai à inteligência individual quan-
do as pessoas do grupo têm "sensibilida-
de social", ou seja, capacidade de deci-
frar com clareza as emoções do outro. É 
uma habilidade que não se aprende estu-
dando álgebra em casa. 

Na zoologia da criação de filhos, os 
pandas são uma metáfora mais adequa-
da que os tigres porque, além de genui-
namente chineses, como quer Amy 
Chua, simbolizam duas qualidades es-
senciais ao exercício da maternidade e 
da paternidade: força e compreensão. É 
uma combinação que leva à disciplina e 
também ao convencimento, à flexibili-
dade. Um dos aspectos que mais angus-
tiam os pais hoje é a cacofonia de orien-
tações contraditórias de psicólogos, pe-
diatras, pedagogos, criançólogos em 
geral. Diante disso, o psicólogo David 

Anderegg, professor do Bennington 
College, tem um grande conselho a 
oferecer aos pais: "Siga sua convic-
ção". Discípulo de Erik Erikson (1902-
1994), o criador da expressão "crise de 
identidade", Anderegg entende que os 
filhos são criados segundo a cultura lo-
cal. Como a cultura varia enormemente 
de um lugar para outro, como explicar 
que as crianças, em geral, cresçam sa-
dias e normais na Suíça, no Suriname 
ou no Sudão? A resposta é simples: 
porque a criança recebe bem aquilo que 
lhe é entregue com serenidade e con-
vicção — aquela convicção das mães 
que ouviram de suas mães. que por sua 
vez ouviram de suas mães. que "é as-
sim que se cria filho". 

A convicção pode mudar, evoluir, 
transformar-se com o tempo. O impor-
tante é que seja substituída por outra 
convicção, e não por uma receita papa-
gaiada. Entre todas as coisas, o que 
nunca faltou a Amy Chua foi convic-
ção. mas também não lhe faltou flexi-
bilidade quando Louisa. aos 13 anos. 
passou a desafiá-la. Amy Chua, então. 

aprendeu que não podia impor tudo à 
filha. Seu livro, embora tenha sido re-
cebido como um manual para criar fi-
lhos, é a narrativa dessa trajetória de 
mudança (veja o quadro na pág. 106). 
Quando fez 15 anos. Louisa ganhou o 
direito de dormir na casa das amigas. 
Também se respeitou sua vontade de 
abandonar o estudo do violino. Para 
tristeza de Chua, Louisa passou a ter 
aulas de tênis — "pelo menos não foi 
boliche", consola-se ela. Louisa curte o 
Facebook, mas todo dia mãe e filha ne-
gociam o tempo máximo de permanên-
cia dela na rede. No dia em que Chua 
recebeu VEJA em sua casa em New 
Haven, Connecticut, a filha mais velha, 
Sophia, chegou acompanhada do na-
morado, David. um adolescente sar-
dento que sonha ser jogador de futebol 
profissional algum dia. Quando eles 
deixaram a sala. Chua. no mesmo tom 
de autozombaria que a tornou famosa 
no livro, disse: "Viu o namorado? Viu 
como estou ficando liberal?". A mãe 
tigre, no fundo, como todas elas. é uma 
mãe panda. • 

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 44, n. 27, p. 102-110, 6 jul. 2011.




