
Essas mães maravilhosas e suas máquinas infantis 

Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos 
amiguinhos de seu filho, Paulinho, seis anos, olhavam-na com um ar de 
superioridade. Não era para menos. Afinal o garoto até aquela idade - imaginem 
- se limitava a brincar e ir à escola. Andava em total descompasso com os outros 
meninos, que já desenvolveram múltiplas e variadas atividades desde a mais 
tenra idade. O recorde, por sinal, pertencia ao garoto Peter, filho de uma 
brasileira e um canadense, nascido em Nova Iorque. Peter tão logo veio ao 
mundo entrou para um curso de amamentação (“Como tirar o leite da mãe em 
10 lições”). A mãe descobriu numa revista uma pesquisa feita por médicos da 
Califórnia informando sobre a melhor técnica de mamar (chamada técnica de 
Lindstorm, um psicanalista, autor da pesquisa, que para realizar seu trabalho 
mamou até os 40 anos). A maneira da criança mamar, afirmam os doutores, vai 
determinar suas neuroses na idade adulta. 

Uma tarde, Flávia percebeu duas mães cochichando sobre seu filho: que 
se pode esperar de um menino que aos seis anos só brinca e vai à escola? Flávia 
começou a se sentir a última das mães. Pegou o marido pelo braço dizendo que 
os dois precisavam ter uma conversa com o filho. 

- O que você gosta de fazer, Paulinho? perguntou o pai dando uma de 
liberal que não costuma impor suas vontades. 

- Brincar… 

O pai fez uma expressão grave. 

- Você não acha que já passou um pouco da idade, filho? A vida não é uma 
eterna brincadeira. Você precisa começar a pensar no futuro. Pensar em coisas 
mais sérias, desenvolver outras atividades. Você não gostaria de praticar algum 
esporte? 

- Compra um time de botão pra mim. 

- Botão não é esporte, filho. 

- Arco e flecha! 

Os pais se entreolharam. Nenhum dos meninos do prédio fazia o curso de 
arco e flecha. Paulinho seria o primeiro. Os vizinhos certamente iriam julgá-lo 
uma criança anormal. Flávia deu um calção de presente ao garoto e perguntou 
por que ele não fazia natação. 

- Tenho medo. 

Se sentia medo, então era para a natação mesmo que ele iria entrar. Os 
medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar. 
Sugeriu o alpinismo. Foi a vez de os pais temerem. Mas o medo dos pais é outra 



história. Paulinho entrou para a natação. Não deu muitas alegrias aos pais. Nas 
competições chegava sempre em último, e as mães dos coleguinhas 
continuavam olhando Flávia com uma expressão superior. As mães, vocês 
sabem, disputam entre elas um torneio surdo nas costas dos filhos. Flávia 
passou a desconfiar de que seu filho era um ser inferior.Resolveu imitar as 
outras mães, e além da natação colocou Paulinho na ginástica olímpica, cursinho 
de artes, inglês, judô, francês, terapeuta, logopedista. Botou até aparelho nos 
dentes do filho. Os amiguinhos da rua chamavam Paulinho para brincar depois 
do colégio. 

- Não posso, tenho aula de hipismo. 

- Depois do hipismo? 

- Vou pro caratê. 

- E depois do caratê? 

- Faço sapateado. 

- Quando poderemos brincar? 

- Não sei, tenho que ver na agenda. 

Paulinho andava com uma agenda Pombo debaixo do braço. À noitinha 
chegava em casa mais cansado do que o pai em dia de plantão. Nunca mais 
brincou. Tinha todos os brinquedos da moda, mas só para mostrar aos 
amiguinhos do prédio. Paulinho dava um duro dos diabos. “Mas no futuro ele 
saberá nos agradecer”, dizia o pai. O garoto estava sendo preparado para ser 
um super-homem. E foi ficando adulto antes do tempo, como uma fruta que 
amadurece de véspera. Um dia, Flávia flagrou o filho com uma gravata à volta do 
pescoço tentando dar um laço. Quando fez sete anos disse ao pai que a partir 
daquele dia queria receber a mesada em dólar. Aos oito abriu o berreiro porque 
seus pais não lhe deram um cartão de crédito de presente. Com oito anos, entre 
uma aula de xadrez e de sânscrito, Paulinho saiu de casa muito compenetrado. 
Os amiguinhos da rua perguntaram onde ele ia: 

- Vou ao banco. 

Caminhou um quarteirão até o banco, sentou-se diante do gerente, pediu 
sugestões sobre aplicações e pagou a conta de luz como um homenzinho. A 
façanha do garoto correu o prédio. A vizinhança começou a achá-lo um gênio. As 
mães dos amiguinhos deixaram de olhar Flávia com superioridade. Os pais, 
enfim, puderam sentir-se orgulhosos. “Estamos educando o menino no caminho 
certo”, declarou o pai batendo no peito. Na festa de 11 anos, que mais parecia 
um coquetel do corpo diplomático, um tio perguntou a Paulinho o que ele 
queria ser quando crescesse. 



- Criança! 

Paulinho cresceu. Cresceu fazendo cursos e mais cursos. Abandonou a 
infância, entrou na adolescência, tornou-se um jovem alto, forte, espadaúdo. 
Virou Paulão. Entrou para a faculdade, formou-se em Economia. Os pais tinham 
sonhos de vê-lo na Presidência do Banco Central. Casou com uma jornalista. 
Paulão respirou aliviado por sair debaixo das asas da mães, que até às vésperas 
do casamento queria colocá-lo num curso de preparação matrimonial. Na lua de 
mel, avisou à mulher que iria passar os dias em casa dedicando-se à sua tese de 
mestrado. A mulher ia e vinha do emprego e Paulão trancado no seu gabinete 
de estudos. Uma tarde o marido esqueceu de passar a chave na porta. A mulher 
chegou, abriu e deu de cara com Paulão sentado no tapete brincando com um 
trenzinho.  
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