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Alguma coisa está errada na educação dos nossos filhos... Os pais, e certamente os professores, 
são culpados! Estamos estragando-os. O que acontece que não conseguimos mais educá-los? 
 
Mais do que nunca, é necessário esse questionamento. Todos queremos o bem deles, o melhor 
para eles. É incontestável! Então, por que é que eles estão tão frágeis, por que não estão 
conseguindo desejar por eles mesmos? Onde estamos errando? Talvez estejamos exagerando 
demais no nosso querer e não sobre espaço para o querer deles. 
 
Por isso mesmo temos que procurar caminhos novos. O mundo está confuso, em turbulência. A 
vida está cada vez mais difícil, o mercado de trabalho cada vez mais competitivo e os valores 
mudam de cor a cada instante.  
 
Não há mais uma fronteira clara e nítida que separe o Estado de Direito de um poder paralelo, 
com isso, os ecos da marginalidade não cessam de marcar sua presença. Como conseqüência, não 
temos mais a rua como boa parceira na educação dos nossos filhos: pelo contrário, ela hoje é a 
maior inimiga. As crianças e os adolescentes já não saem mais às ruas com a tranqüilidade de 
outros tempos, vivem escondidos e, por sua vez, acomodados sob o véu de uma preocupação 
excessiva dos pais. Eles não conseguem se fazer ensinar através da experiência da vida!  
 
Como se não bastasse, estabeleceu-se, com isso, uma verdadeira blindagem social contra 
possíveis atos de violência que advém do uso e abuso de drogas. O que serviu de álibi para 
justificar uma dicotomia entre classes sociais, com graves conseqüências nas relações humanas: 
uma distância irrecuperável entre os filhos e filhas de uma vida desencontrada. São as categorias 
já consumadas dos pobres meninos ricos e ricos meninos pobres. Ou seja, as crianças estão, de 
uma certa maneira, cada vez mais empobrecidas de um simbólico que circula através das 
brincadeiras e do contato espontâneo que a rua proporciona.  
 
Como conduzir nossas crianças frente ao que assim se apresenta? A resposta a essa pergunta é 
um dos desafios atuais. Os modelos até então seguidos não têm dado certo, estão falidos, haja 
vista o crescimento alarmante das mais diversas patologias na infância e adolescência. Parece que 
as boas palavras já não enlaçam mais as relações entre pais, filhos e professores, o diálogo está 
na voz soturna das patologias. Educamos nossos filhos sob o domínio do medo. Medo, até mesmo, 
de uma contaminação com a pobreza socioeconômica, com as diferenças e com os fracassos. 
Estamos criando filhos pasteurizados. 
 
Pelo viés da culpa  
Desde cedo, pais e professores doutrinam as crianças para seguir este ou aquele exemplo daquilo 
que deu certo. A idéia é clara e precisa: basta seguir o que é ou foi sucesso que certamente 
teremos chances de acertar. Com uma abordagem imediatista, esperam encurtar os caminhos do 
aprendizado. Eles esquecem que se torna necessário dar alguns passos a mais, percorrer alguns 
atalhos, para se chegar a algum lugar.  
 
Momentos de crises sempre estiveram presentes na educação dos nossos filhos. Não adianta 
cortar caminhos, encurtando o tempo de uma subjetivação que faz parte do aprendizado, pois o 
custo pode ser muito alto. Como se fosse possível fazer um enxerto, como se o sucesso fosse o 
êxito subjetivo, como se a imagem no espelho fosse a resposta: mire-se no exemplo de fulano de 
tal... e por aí vai!  
 
 
 
 



Nossos filhos crescem farejando e sendo farejados por insígnias de bem-sucedidos, são 
alimentados por traços e ideais que supostamente funcionariam como uma espécie de imunização 
contra qualquer imprevisibilidade: não damos crédito aos potenciais que eles trazem dentro de si, 
não apostamos neles, não permitimos que possam aprender por eles mesmos, até mesmo a partir 
de seus erros. Afinal, os erros podem se tornar verdadeira fonte de ensinamento. O que há, hoje 
em dia, é a proliferação maciça de uma ortopedia antecipatória.  
 
Todos acreditamos que assim procedendo iremos diminuir margens de erro nas escolhas futuras: 
a vida é assim mesmo, somos verdadeiros caçadores de insígnias para nos ajustarmos diante do 
olhar amoroso dos pais e da sociedade. O sucesso dos filhos! Basta que eu me identifique com os 
traços positivos para que eu me sinta reconhecido e amado. 
 
É lógico que pais e professores querem o bem, só que querem tanto que se esquecem de que a 
criança existe e de que há, do outro lado, alguém que pensa, que deseja, que tem dúvidas, que 
tem conflitos, que tem uma subjetividade. 
 
E é aí que começam os problemas: entre pais e filhos, há algo que não cola, algo que não 
corresponde. Nunca sou para o meu próximo aquilo que ele espera que eu seja, tal como um filho 
jamais será aquilo que seus pais querem ou desejam que ele seja, a não ser às custas de um 
sacrifício, o custo enorme de graves distúrbios no seu desenvolvimento.  
 
Parece que os pais estão sempre educando seus filhos pelo viés da culpa. Mais, ainda, eles 
querem ser amados por eles. Pais que querem ser amados por seus filhos, isso é a própria morte 
na constituição de gerações futuras!  
 
Por outro lado, a função do pai já não ocupa tanto o lugar de autoridade. Outros ingredientes 
invadiram o caloroso laço educacional pais-filhos: a função de lei, exercida pela palavra do pai, 
tem se esmaecido, e os filhos já não sofrem os efeitos positivos de uma interdição.  
 
Afinal, lembremos, o cerne de uma boa educação está na possibilidade de uma criança poder, a 
partir dos pais e professores, encontrar rumo para suas angústias. Poder errar e, daí, tirar algum 
ensinamento. Aprender com seus erros significa poder se fortalecer e ter na vida sua verdadeira 
escola.  
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