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a pluralidade não há absolutos. Em tempos de opção, a moralidade também se 
rque cada atitude pode ser justificada como sendo uma opção íntima e estribada em 
e razões particulares que, no caso, não são da conta de ninguém. 

qüência direta, surgem os especialistas em tudo. Ninguém pode dar conta de todo o 
 conhecimentos necessários à vida moderna. Quanto mais complexa se torna a vida, 
e se torna a formação de especialistas. Na verdade, a especialização do 
to em segmentos cada vez mais restritos é uma necessidade. No entanto, o 
rgem quando essas especializações se tornam mais que profissões: tornam-se 
riedade de quem as detém. 

ção, surgem os especialistas em comportamento, em sexualidade, em ética, em 
e filhos etc. Isso é interessante porque eles entram num ramo que não tem nada a ver 

éticas especialidades técnicas da física quântica ou da rótula do joelho. Estão 
ma área da qual não abrimos mão, ainda. Mas desandam a estabelecer seus 
us critérios, e o que é pior, criar uma idéia de que você não sabe nada a respeito. Se 
 bem seu filho, consulte os conselhos de tal pedagogo; se quer se comportar 
ente na área sexual, siga a sexóloga fulana de tal, e assim por diante. Desnecessário 
ntre o velho Salomão e a moderna Marta Suplicy, fica-se com a última. Mas isso tem 
ou um exemplo. 

 estava às voltas com a disciplina de meu filho Estêvão, que tinha, então, dois anos. 
, teimoso, era chamado por nós de sindicalista. Era preciso discipliná-lo e ensinar-

cia. E como se faz isso com uma criança de dois anos? Palmada no bumbum, 
 carinho e muita coerência. 

bro a revista Veja, e encontro o título: "Quem ama não bate". Subtítulo: "Uma 
iz que beliscões e tapas prejudicam as crianças por toda a vida e devem ser 
 por amor e compreensão". Debaixo da foto da entrevistada, constava a seguinte 
unca surrei meus filhos" 

de, justiça seja feita, que a entrevista carregava mais contra espancamentos, 
s com ferro de passar, choques elétricos e assassinatos; muito mais comuns do que 
as nesse bojo todo embutia-se o conceito de que qualquer tipo de disciplina, de 
 frustração da vontade infantil, idealmente falando, era indesejável. 

or, minha dificuldade: Fui criado sob a orientação do velho Salomão: "O que retém a 
e a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina" (Pv.13:24). Ou então: "A estultícia 
o coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela" (Pv.22:15). Mais 

ra e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a 
r a sua mãe" (Pv. 29:15). Finalmente, para não cansar: "Corrige o teu filho, e te dará 
ará delícias à tua alma" (Pv. 29:17). Agora, vem uma psiquiatra, especialista, 
do todo um movimento, e impondo, via comunicação de massa um novo padrão, uma 
ultura, e diz que o que está tudo errado. 

sso. Num daqueles dias, eu estava disciplinando minha filha, dois anos mais velha, e 
"montar um barraco" de birra. Eu ainda não lhe havia encostado na fralda. Nesse 
m vizinho do andar de cima grita na janela: "Bate em alguém do seu tamanho!!". 

o passou. Passaram-se oito anos. Agora o Estêvão já tem 10 anos. E abro uma 
ção de educação, surge o título: "Pequenos ditadores: A dificuldade dos pais em 
 limites cria geração de crianças dominadoras". No texto, uma pedagoga diz: 
aumatizar os filhos ao impor padrões mais rígidos de educação, os pais caíram numa 
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armadilha — passaram a ser comandados pelas crianças." E arremata, para minha 
consternação: "As novas escolas da psicologia e da pedagogia foram mal interpretadas pelo 
público leigo". 

Se tivesse aberto mão do "velho Salomão", eu estaria com um monstro me chamando de pai, 
dentro de casa, e eles não aceitariam devolução. 

Para terminar este exemplo: IstoÉ, de 19 de julho de 1995, matéria de capa. Título: "Como 
educar seus filhos?" Subtítulo: "Pesquisa revela que a maioria dos pais prefere a volta da 
autoridade". 

É ruim, heim? 
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