SERMAIS
Carta de uma “Mai” no dia dos Pais
(Dedicada a meu ﬁlho Guilherme, que tão cedo perdeu o pai, mas me impulsiona, diariamente, para o que a vida tem de
melhor e para o que há de vir...)

Está chegando o Dia dos Pais! E, como toda data festiva, em que homenageamos um ente querido, há o encanto e a
expectativa. Sem ignorar o fato de que essas datas especiais, apesar da ternura que despertam, são recobertas de
artifícios publicitários que induzem ao consumo, outra questão me ocorre com certa urgência: nesse jogo de
espelhos que a mídia promove, em que nos projetamos na busca do alinhamento à vida ideal, que caiba num belo
comercial, quais os fractais destinados àqueles que não cabem no pacote?
Meu propósito, então, é trazer uma reﬂexão crítica e atual no campo da Educação, atenta às diferenças, aos desaﬁos
e mesmo às dores das crianças, cujas famílias não se enquadram, por opção, ou pelos acontecimentos trágicos e
dolorosos que a vida traz, a um modelo ideal de família. É preciso que se diga que não há nada de errado em
defender, como princípio, um modelo ideal de família, exceto se essa defesa for excludente e violenta com quem não
tem como se enquadrar ao mesmo, pois outros modelos não são igualmente defendidos, já que não têm o seu lugar
assegurado.
A escola é um lugar de internalização de regras e valores por excelência. Ao optar pela defesa ostensiva de um
modelo ideal de família, a escola não oferece outra opção aos que não se enquadram se não o recalque, a sensação
de inadequação, a desvalorização de sua própria estrutura familiar, ou seja, os impulsiona na direção de tomar-se
enquanto seres menores, enquanto seres menos potentes do que aqueles que têm a sorte de contar com aquela
estrutura. Isso sem considerar a dor da exposição, a ferida remexida das famílias que enfrentam lutos ou abandonos
afetivos de mães e de pais. Ressalte-se ainda que a estatística de abandono paterno no Brasil ultrapassa a casa de
milhões. Ou seja, não estamos tratando de um caso de dor isolado, mas algo já considerado em políticas públicas,
haja vista a portaria publicada pelo MEC, no ano de 2014, recomendando que as escolas públicas abolissem o Dia
das Mães e Pais, substituindo-os pelo dia da família.
Há iniciativas por toda parte nesse sentido, pois a Educação avança à medida que pode ser repensada criticamente.
Lembremos, há mais ou menos um século, não existia a Educação Infantil. Imagine se não tivéssemos condições de
rever nossas concepções e pressupostos para compreender que as crianças não são um adulto em miniatura? Há
mais ou menos um século, seguramente, eu não poderia escrever esta mensagem, pois as mulheres não tinham
direito ao estudo. Logo, princípios, concepções e até valores não são lápides, eles se movimentam a partir de um

olhar crítico sobre as circunstâncias do presente.
Faz-se necessário que as escolas possam considerar a possibilidade de lidar nas semanas de mãe (em maio) e de pai
(em agosto), de maneira indireta e não ostensiva, com as virtudes associadas às funções maternas e paternas.
Percebo que esses dias são muito mais lembrados como datas para dar presentes do que, propriamente, como datas
para lidar com o essencial, o educativo. A evolução do indivíduo não reside em ter um bom pai ou boa mãe e poder
contar com eles durante toda uma vida... O nome disso é sorte! A evolução e o progresso desse ser residem, sim, em
tornar-se um bom pai e mãe de si mesmo, uma individualidade integral, potente, capaz de cuidar de si, dos outros e
da sociedade. O que signiﬁca desenvolver virtudes, tais como afetividade, acolhimento, abertura, amorosidade
incondicional, proteção etc. (associadas à função materna), consciência dos limites, ação, organização, proteção etc.
(associadas à função paterna). Sem dar nomes, sem deﬁnir e aprisionar gêneros feminino e masculino, nem
destaques de dia disso ou daquilo, as escolas podem aproveitar esta egrégora comercial que se forma no mês de
maio e agosto para lembrar do essencial. Lembrar que todos nós, meninos e meninas, devemos desenvolver essas
virtudes, para consigo e com os demais, pois a vida é uma caixinha de surpresas, e a família e a escola devem ser
lugar de potencialização do ser, em sua integralidade.
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