Como quero educar
os meus filhos?
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ornou-se já cliché
elencar as possibilidades infinitas que
hoje existem para se
fazer quase tudo ou
para se ter quase tudo
sem qualquer custo.
A vida tornou-se mais fácil, tudo é mais
acessível, tudo é touch, mais user friendly. E ainda bem. Esta situação trouxe, no
entanto, um desafio: as novidades de hoje
exigem que se saiba lidar com elas, porque têm a capacidade de mexer profundamente com o estilo de vida – e mesmo
com a cultura – em que foram criadas. São
realmente revolucionárias, pois surgem
com uma velocidade superior àquela com
que nós as conseguimos integrar.
Ora, a presença inevitável da internet, a envolvência absorvente dos
smartphones, a programação vertiginosa da netflix e a capacidade osmótica
da publicidade, tudo são dados novos, e
por isso novas são também as ideias e os
valores, o dia-a-dia e os desafios que são
transmitidos e apresentados aos filhos.
Se, por um lado, realizo que nas
próximas páginas faço uma avaliação
muito negativa acerca dos tempos actuais, ainda assim acredito firmemente
que o mundo de hoje ainda é um lugar
bom, com pessoas e coisas muito boas,
e este facto dá-me a segurança de poder dizer que nele os meus filhos poderão ser muito felizes. Estou mesmo
convicto de que, entre outras, há duas
principais razões para poder dizer isto.
Apresentá-las-ei no ponto 3.

40

214

Bernardo
do Valle
de Castro
Professor do
Colégio de
56QOU.KUDQC

O objectivo com que escrevi as próximas páginas não é o de apresentar os
resultados de quaisquer estudos sobre
o assunto (que serão, sem dúvida, importantes), mas partilhar a observação
pessoal de um pai interessado em educar os seus filhos para serem bons, verdadeiros, justos, num admirável mundo
novo. Não tendo a certeza absoluta de
receita nenhuma, dada a novidade deste mundo, senti a necessidade de pensar
que papel me cabe junto daqueles que
me são confiados, tendo em conta o seu
encontro com uma esta realidade.
“É preciso que as coisas mudem de
lugar para que permaneçam onde estão.”
Tancredi Falconeri, em O Leopardo.

1. O MUNDO QUE VAI
RECEBER OS MEUS FILHOS
Tendo em conta o meu objectivo de pensar de forma realista na educação que
quero dar aos meus filhos nos tempos
de hoje, preciso de me precaver e de, em
primeiro lugar, olhar para o mundo que
os vai receber. Só por ingenuidade po-
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deria pensar que a única influência que
eles terão será a que lhes daremos em
casa. Aliás, nem de perto nem de longe
pensaria que dessa forma cresceriam de
forma saudável – ou não fosse verdade o
provérbio africano: “É precisa uma aldeia para educar uma criança”.
Pretendo neste ponto pensar se a
Civilização Ocidental – de que me considero fruto – ainda existe ou se está a
dar lugar a uma nova era. Isto porque
considero que esta Civilização, apesar
das muitas falhas por que passou e que
ainda hoje tem, é (ainda será?) o cume
mais aproximado da uma sociedade boa,
justa, verdadeira, graças à sua história e
àquilo que a caracteriza.

I. O que caracteriza a
Civilização Ocidental?
Vários são os pontos de vista através
dos quais podemos identificar as características de uma sociedade, de uma
cultura ou civilização. Em geral é aceite
que a Civilização Ocidental se sustenta
em três pilares: a filosofia grega, o direito romano e a moral judaico-cristã.
Disse-o de forma muito mais poética o
Papa Bento XVI, na visita que fez ao Parlamento Federal Alemão, em Setembro
de 2011: “A cultura da Europa nasceu
do encontro entre Jerusalém, Atenas e
Roma, do encontro entre a fé no Deus
de Israel, a razão filosófica dos Gregos
e o pensamento jurídico de Roma.”
a) Filosofia grega

Sem prejuízo de não ter sido sempre
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assim em toda a História do pensamento grego, a Civilização de hoje é herdeira do pensamento grego na medida
em que durante mais de dois milénios
procurou investigar verdadeiramente
acerca dos vários assuntos, dos vários
conhecimentos, da Religião, das Artes,
das Ciências e do próprio Homem. Nas
cidades-estado estes assuntos desenvolveram-se tanto, através de tantos
protagonistas, que o seu método e os
seus resultados influenciaram o modo
como tudo foi pensado a partir dali.
Poder-se-á dizer que não foi sempre
assim, que sempre houve correntes do
pensamento helénico que, ao longo da
História, não procuraram esse objectivo, mas, grosso modo, “sermos herdeiros da filosofia grega” significa que
procuramos pensar nos vários conhecimentos que temos do mundo usando
como método a busca da verdade autêntica acerca desses assuntos, independentemente de o resultado da nossa
procura ir ao encontro dos nossos pré-conceitos acerca do que estudamos.
b) Direito romano

A lógica de um corpo de leis que pretendiam regular as relações entre as pessoas
antecede a cultura romana, mas foi ali que
o Direito se desenvolveu exponencialmente, sobretudo a partir do momento
em que as várias leis consuetudinárias
(que vinham da tradição, mas que eram
obedecidas como lei vigente) começaram a ser passadas para escrito. Este facto trouxe consigo uma situação de muito

maior estabilidade: o direito serve para
regular a conduta humana.
Uma questão importante é saber o que
está por trás de uma qualquer lei, com que
intenção a lei é feita? Mesmo para quem
não tem qualquer relação com o Direito,
a resposta parece acessível: uma lei é feita
porque corresponde ao que, em geral, é
aceite como o bem a ser feito numa situação concreta. Não é que caiba ao Direito
uma função de baliza moralizante da sociedade. Cabe, sim, ao Direito espelhar o
entendimento que certa sociedade tem
acerca do bem que deve ser aplicado.
Esta é a herança que recebemos do direito romano: a noção de que se deve regulamentar a conduta humana procurando espelhar nas normas o entendimento
que a sociedade toda tem acerca do bem a
ser aplicado às situações concretas.
Surge logo uma questão fundamental: é possível que uma sociedade (ou a
sua maioria) tenha uma visão distorcida da realidade e, portanto, do bem a
ser aplicado, e tome como bom o que é
intrinsecamente mau, como aconteceu
tantas vezes na História. Aqui, ainda valeria a ideia de que o Direito deve reflectir

o entendimento democrático da sociedade acerca do Bem?
No Direito romano, há uma clássica
divisão entre Ius Gentium, Ius Civile e Ius
Naturale. Com muita superficialidade,
podemos dizer rapidamente que Ius Gentium é o direito aplicado a todos, direito
comum a todos os que vivem sob a tutela
jurídica de Roma, seja cidadão ou estrangeiro; por seu lado, o Ius Civile é o direito
relativo ao povo romano especificamente; finalmente, o Ius Naturale é o direito
organizado segundo a razão natural, que é
igual para todas as pessoas.
É acerca do Ius Naturale que Cícero,
advogado e político romano do séc. I a.C.
se refere, quando afirma:
“Certamente existe uma lei verdadeira,
de acordo com a natureza, conhecida de
todos, constante e sempre eterna... A esta
lei não é lícito acrescentar nem tirar-lhe
algo, nem tão pouco eliminá-la por completo. Não podemos dissolvê-la por meio
do Senado ou do povo. Tão pouco há que
buscar outro comentador ou intérprete
dela. Não existe uma lei em Roma, outra
em Atenas, outra agora, outra no futuro;

As variadas situações em que o
Homem se vê envolvido obrigaram
a uma cada vez maior complexidade do Direito, e a sua divisão e
subdivisão em infinitos ramos
mas uma mesma lei, eterna e imutável,
que sujeita toda a humanidade em todo
o tempo (...). Quem não a guarda, atraiçoa-se a si mesmo e ultraja a natureza
humana, e por isso sofre penas máximas,
ainda que julgue escapar dos suplícios”.

As variadas situações em que o Homem se vê envolvido obrigaram a uma
cada vez maior complexidade do Direito, e a sua divisão e subdivisão em infinitos ramos. No entanto, é com base
nesta forma de fazer e encarar o Direito
que dizemos que somos herdeiros do
Direito romano.
c) Moral judaico-cristã
Sem prejuízo de haver outras definições
possíveis e até mais acertadas, não andarei
longe da verdade se disser que podemos
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entender o conceito de “moral” como
o conjunto de regras adquiridas através
da cultura, da educação, da tradição e
do quotidiano, que orientam o comportamento humano na nossa relação connosco e com os outros.
Não interessando o que o Direito
afirma sobre as consequências das minhas atitudes, interessa-me saber se me
é acessível a resposta à pergunta: o meu
comportamento pode ser considerado
bom ou mau? Posso conhecer o que é o
bem e o mal em cada situação e escolha
que faço? Quem decide se o que eu faço
é bem ou mal? Na alínea anterior tinha
posto a hipótese de a maioria da sociedade considerar bom um comportamento intrinsecamente mau. Mas isto é
possível? Estará a bondade ou a maldade de certo comportamento dependente do voto de uma maioria? Fará sentido
falar de uma vocação humana para o
bem e de um actuar de forma correcta
porque assim se está conforme a dignidade do Homem?
Cícero (e, com ele, muitas religiões e
importantes filósofos), um século antes
de Jesus Cristo, tenta dar uma aproximação de resposta:
“Certamente existe uma lei verdadeira,
de acordo com a natureza, conhecida
de todos, constante e sempre eterna... A
esta lei não é lícito acrescentar nem tirar-lhe algo, nem tão pouco eliminá-la
por completo. Não podemos dissolvê-la
por meio do Senado ou do povo.”

É inerente à condição de Homem o
reconhecimento do bem, quando é por si
descoberto ou quando lhe é apresentado.
Obviamente, poderá ser difícil avaliar em
cada situação concreta a escolha certa ou
errada a tomar, mas não poderá ser a dificuldade em o fazer ou as consequências
dessa decisão que mudarão o carácter
bom ou mau da sua decisão.
O que a moral judaico-cristã nos
vem legar é que, precisamente porque
somos homens, temos a correspondente possibilidade de conhecer o bem e o
consequente dever de o praticar, usando a nossa liberdade. A moral judaico-cristã é a moral humana vivida na sua
essência: o Homem quer chegar ao bem,
pode conhecer o bem e por ele orientar-se. Uma vez que não é perfeito, o bem
não lhe é sempre claro. Neste sentido,
a religião cristã afirma que o ensino da
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Igreja e a sua Tradição têm como função
única garantir que as nossas escolhas
são as adequadas para nos fazer felizes,
porque fizemos o bem.

II) Ainda vivemos na
Civilização Ocidental?
A pergunta que quem educa (filhos ou
alunos) tem que fazer é se ainda vivemos
nessa Civilização Ocidental que ainda
nos chegou. Peguemos nos três pilares:
a) Filosofia. Acerca das questões fundamentais relacionadas com o Homem,
ainda é possível dizer o que é a verdade?
Os meus filhos viverão num tempo em
que a verdade é algo acessível e poderão
orientar-se baseando-se nas respostas
que a Civilização lhes oferece acerca de
quem eles próprios são e acerca da própria realidade?
b) Direito. Ainda haverá lugar à aceita-

ção de uma verdade “conhecida de todos, constante e sempre eterna”, que
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não dependa da volatilidade de uma
maioria eventualmente manipulável?
Ainda é tolerável que questões éticas
relacionadas com a dignidade do Homem, cuja natureza é a mesma apesar
do decorrer dos milénios, se mantenham intocáveis porque imutável é a
própria natureza humana?
c) Moral. admitir-se-á ainda que haja
uma minoria que se arroje transmissora
da verdade acerca do Homem, orientadora do seu caminho, luz na decisão
entre o bem ou o mal?
Estou convencido de que a resposta
a todas estas perguntas é hoje, “não”.
Arriscar afirmar que existe uma verdade acerca do Homem, do seu lugar em
tudo o que existe, de que tem um destino a ser cumprido, é pretensão impositiva e pouco tolerante; ousar declarar
que existe uma noção de bem, independente das maiorias eleitas, é autoritarismo extremista e perigoso; intentar
expor uma norma de comportamento
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objectiva, que ultrapasse os limites da
consciência individual, é dogmatismo
tirânico e opressivo.
É verdade que as respostas àquelas
perguntas nunca tiveram uma só voz ao
longo dos tempos – e ainda bem. Também a possibilidade de discussão das
ideias é fruto do desenvolvimento da
Civilização Ocidental, aberta a enriquecer-se através das várias contribuições.
Mas é também um facto que, em geral,
esta Cultura não se coibiu de mostrar a
verdade acerca de quem era o Homem,
do que era o mundo. E foi assim por uma
razão tão simples quanto desconcertante
para quem quiser negar o facto: porque
aquela era a maneira certa de fazer as
coisas, porque assim o exigiu a natureza
da realidade, porque assim era verdade.
Neste ponto em que me propus pensar sobre se ainda viveríamos na Civilização Ocidental, assente naqueles três
pilares, concluo que, se esta ainda existe, está em risco de extinção.

III. Admirável mundo novo
Procurando então uma descrição da sociedade de hoje, e sem querer parecer
demasiado negativo, proponho como
método de análise rápida pegar nas frases com que anteriormente descrevi os
três pilares da Civilização Ocidental e
colocar-lhes um “não” atrás.
a) “não” procuramos pensar nos vários conhecimentos que temos do
mundo usando como método a busca
da verdade autêntica acerca (dos vários) assuntos, independentemente de
o resultado da nossa procura ir ao encontro dos nossos pré-conceitos acerca do que estudamos;
b) “não” existe uma lei verdadeira,

de acordo com a natureza, conhecida
de todos, constante e sempre eterna...
Não podemos dissolvê-la por meio do
Senado ou do povo.
c) “não” é inerente à condição de Ho-

mem o reconhecimento do bem, quando é por si descoberto ou quando lhe é
apresentado. “Não” é inerente à condição do Homem a afirmação de que,
independentemente de uma maioria,
existe um bem, que será sempre bem,
e existe um mal, que será sempre mal.
Reconheço que não se pode descrever

uma realidade indicando apenas o que
ela não é. Arrisco então elencar alguns
frutos que hoje verifico completamente
implementados e eficazmente actuantes, que resultam das três negações que
acabei de fazer. São esses frutos:
i) O relativismo ético e moral. É hoje

impossível afirmar a existência de um
valor ético ou moral como definitivo.
A mentalidade dominante no Ocidente
transformou esta pretensão em ataque
à liberdade de consciência de cada um.
Esta, sim, é o valor mais fundamental e
colocado num patamar absolutamente
divino. Afirmar que o comportamento
de uma pessoa é eticamente reprovável
é violentar a sua consciência e constranger a sua liberdade. Argumentando bem
(e manipulando melhor) é hoje possível
afirmar como boas, coisas que há meio
século eram consideradas criminosas.
Vivemos no mundo das questões
fracturantes (aborto, suicídio assistido,
investigações científicas em embriões,
casamentos e adopções por casais do
mesmo sexo, definição de género e por
aí fora). Sintomático do que acabo de referir é o facto de, relativamente a estas
questões, por exemplo, que são consideradas tão importantes por tanta gente,
não haver um bem nem um mal claros.
Mais incrível ainda é que, sobre aqueles
assuntos, invocando os mesmos valores

Os meus filhos
viverão num
tempo em que
a verdade é
algo acessível e
poderão orientarse baseando-se
nas respostas que
a Civilização lhes
oferece acerca de
quem eles próprios
são e acerca da
própria realidade?

(não discriminação, direito a uma existência digna, direito à liberdade, direitos
das crianças, etc…) se defendam posições
radicalmente opostas, ambas sustentadas por milhares de estudos de enorme
credibilidade que chegam a conclusões
diametralmente antagónicas.
A verdade tornou-se uma questão
moldável, manipulável e elegível.
E se a Igreja Católica foi durante tanto tempo pacificamente aceite como
pilar e estandarte da Civilização, com a
inerente autoridade moral sobre a História, hoje é permanentemente atacada, ridicularizada e descredibilizada por
qualquer causa, tendendo o Homem
moderno ou à indiferença ou ao laicismo
furioso. Como consequência, faltam-lhe
as antigas fontes de esperança e de Fé,
restando-lhe procurá-las em qualquer
outro lugar onde brilhe o ouro.
ii) cultura de consumismo. Já vem de

antes do filme “Tempos Modernos”, do
Chaplin, a ideia da produção em massa
de tudo o que existe.
Se isto é muito bom, porque torna a
vida tão cómoda e a satisfação das nossas necessidades tão rápida, penso nas
consequências destas tão ilimitadas
possibilidades de consumo. A primeira, ligada ao anterior relativismo ético
e moral, é que o Homem – que por definição é infinitamente sedento de felicidade – se viu forçado a canalizar para
o que é passageiro a esperança que antigamente depositava no que era eterno. O resultado é a permanente sensação de insatisfação, o que leva necessariamente a procurar a próxima dose de
alegria, ou prazer, ou contentamento.
A segunda consequência é o facto de,
estando vedada ao Homem uma resposta infinita ao seu desejo infinito, ele
está condenado a conviver com as pequenas satisfações que procuram extinguir o fogo da contínua insatisfação.
A terceira consequência, mais grave,
é que a lógica da procura da próxima
dose e da novidade seguinte passa para
as coisas que, por natureza, não carecem de alteração para serem boas e
completas, como as relações humanas.
Sem prejuízo de situações humanas
verdadeiramente dramáticas, vemos
hoje que, com muita leviandade, o
Homem transportou a lógica com que
lida com as coisas para a forma como
lida com as pessoas: se não vê o seu
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direito à satisfação e ao entretenimento rapidamente
correspondido pela pessoa
A, vê-se quase coagido pelo
seu capricho imediatista a
mudar para B.
iii) A cultura de imagem.

Corro o risco de padecer actualmente de duas doenças:
“anemia intelectual” e “anestesia para a acção”. A principal causa para as minhas possíveis maleitas atribuo-a sem
dúvida ao bombardeamento
de imagens de que ando a ser
alvo há muito tempo.
O excesso de vídeos, de
posts, de anúncios, de notícias, suscita primeiramente
em mim aquela “anemia intelectual” que
referi. Trata-se da míngua de vontade de
pensar profundamente sobre qualquer
assunto, que é resultado de um estado de
adormecimento cerebral provocado pelo
exagero de estímulos visuais.
A outra enfermidade é a “anestesia
para a acção”. Ligada à anterior e resultado das mesmas causas, a vontade que
sinto que deveria existir de actuar nos
casos concretos esfuma-se, porque as
solicitações são numa quantidade de tal
forma avassaladora, que penso “alguém
há-de tratar disto…”, ou simplesmente
ignoro por falta de paciência, colocando
assuntos importantes na “reciclagem”
das minhas prioridades.
iv) O individualismo exacerbado (ou
cultura de solidão). Ligado aos dois an-

teriores – a apatia em relação às coisas,
associada à necessidade de nos satisfazermos permanentemente com o consumo (de bens ou de pessoas) – levou
a que existisse hoje uma mentalidade
profundamente individualista: não havendo nenhum assunto que me interesse muito e que puxe por mim, pela
minha acção, resta sempre um último
reduto que me interessará sempre: eu
próprio e o meu desejo. Em última análise, quando já não restar nada, resto sempre eu, e tudo o que favorece as
várias potencialidades do “eu” é bem-vindo. Por isso, a maioria dos produtos que se comercializam estão ligados
à divinização do “eu”: carros, roupa,
produtos de beleza, telemóveis topo de
gama, e por aí adiante.
Por outro lado, é fundamental que
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Apenas mais tarde
realizámos que só
olhando para os
outros percebemos
a dimensão das
questões que
existem na nossa
própria vida
tudo o que está ligado ao “eu” se mantenha intocado: a minha liberdade, o
meu tempo, a minha consciência. Tem-se vindo a perder a noção da vantagem
do “nós”, da solidariedade, da caridade, da superior importância do outro,
do “próximo”. O resultado desta luta
pelo “eu” é que eu fico só eu, sozinho,
com a minha liberdade, o meu tempo e
a minha consciência desligados do resto
do mundo. E por isso há hoje um gigantesco problema de solidão.
O movimento que, por lógica, se
segue a este sentimento de solidão, é a
necessidade de nos complementarmos,
recorrendo ao que tivermos que recorrer – e aqui, os clássicos escapes são os
bens materiais, as relações, intensas e
fugazes como um relâmpago, com quem
quer que seja, ou qualquer outra coisa
que seja suficientemente efémera para
me dar alguma companhia, mas que não
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seja tão absorvente que comprometa o meu “eu”. O ideal
e mais eficaz para este efeito
é um “nós” em pequenas e
impetuosas doses. Em doses
moderadas, um “nós” assim
tem a capacidade para me
fazer esquecer o desejo que
tenho de infinito e a correspondente frustração por não
o poder ter.
E eis-nos diante de uma
sociedade de adultos mimados e egoístas, incapazes de
criar raízes e relações, porque
incapazes de perceber que o
compromisso é o que completa o desejo do Homem.
Relacionado com este
individualismo, não queria deixar de
tocar no relevo que a tecnologia tem
no estilo de vida actual. Reconheço
e disfruto diariamente das espantosas oportunidades que a tecnologia
veio introduzir na minha rotina. Simplesmente, realizo que tenho que ter
cuidado: como o álcool, a tecnologia
tem que ser tomada com moderação.
Acredito que nos aproximamos rapidamente da Cultura de Solidão, da qual
são sintomas a quantidade horas dos
tempos livres que passamos em frente ao computador, ao smartphone, nas
“redes-anti-sociais”. Os pais têm apenas alguma ideia do tempo que os seus
filhos passam em frente ao computador ou a ver televisão. A este, devem
somar as horas que os filhos passam a
interagir com o smartphone. Algumas
médias que se fazem sobre este assunto (que têm o valor que têm) apontam
para um total de seis horas por dia passadas em frente a um ecrã, sem ser por
motivos de trabalho.
v) O enorme e mais ou menos silencioso poder de todo o tipo de lobbies
(quer económicos, quer ideológicos).

Não sendo um assunto acerca do qual
seja perito, basta ser-se minimamente realista, conhecer-se minimamente
a História e olhar com alguma atenção
para a realidade para se perceber que
muito do que vemos acontecer (negócios, decisões políticas, rupturas com as
ideias estabelecidas) é pré-cozinhado
fora da vista do cidadão comum.
Não me interessa aqui fazer um
discurso orwelliano (“Big brother is
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watching you”) mas, se pretendo entender minimamente como funciona a
realidade, este é um ponto que considero relevante.
Focando no que me interessa – educar – verifico hoje uma curiosa uniformidade de actuação também no que
toca à Cultura e aos valores que a Sociedade Ocidental propõe. Se fizermos a
experiência de colocarmos uma criança
incauta em frente à televisão durante
todo o dia, ainda antes da hora do jantar já estará empanturrado com toda a
panóplia de valores que eu quero evitar
transmitir aos meus filhos.
Sem dúvida realista é concordar com o
teórico comunista de 1918, quando dizia:
“As crianças, assim como uma cera
macia, são maleáveis e deveriam ser
moldadas para se tornarem bons comunistas... Devemos salvar as crianças da influência nociva da família...”.

Como pai, quero estar atento e fornecer aos meus filhos os critérios com
que eles olharão para o mundo em que
vivem: se escolhem A ou B, que o escolham livremente, porque sabem o que
estão a escolher, não porque foram ardilosamente levados àquela opção. Não
acho que tudo esteja mal, mas penso
que é preciso estar-se muito atento e
pensar muito bem: se não tivermos
sólidos princípios e critérios, é muito
fácil descurar os valores que nos foram
passados pela educação e, sem darmos
por isso, alinharmos na mentalidade
dominante, mesmo sem a necessidade
de escolas ideológicas que retiram os
filhos aos pais.
Como pai, quero que os meus filhos
conheçam claramente o tabuleiro as estratégias lhes permitam ganhar o jogo.
Para o que me interessa, do tabuleiro
já tratei. Importa-me agora pensar nas
estratégias que terei que adoptar para
ensinar os meus filhos a ganharem o
jogo que eles próprios têm que jogar.

2. A PRINCIPAL TAREFA:
EDUCAÇÃO!
Uma vez que entendo que a Cultura está
a mudar – não necessariamente para
melhor – o que fazer? Será que é necessariamente retrógrado pensar que se
deve voltar atrás? Não digo isto “porque
antigamente é que era bom”, mas por-

que considero um desperdício recusar-se a olhar para um mapa que nos foi
deixado, com relatos de infinitas experiências de gente que se deu bem fazendo de certa maneira: da maneira certa.
Educar é a tarefa mais importante da
vida dos pais: é preparar os filhos para
serem adultos livres, bons, capazes de
usar a sua inteligência, sensatos, certos
do dever em relação ao caminho que
têm que percorrer para serem felizes e
tornar os outros felizes.

2.1 A educação que recebi
Agradeço profundamente aos meus pais
a educação que me deram. O ambiente
que vivemos em casa foi de permanente felicidade e as recordações que tenho da minha infância são todas muito
boas. Os meus irmãos e eu somos bem-aventurados, não graças às coisas que
tivemos, mas porque a experiência familiar até casarmos foi de uma riqueza
humana que ambiciono para a família
que hoje estou a construir.
Uma vez que considero que eu próprio
tive o privilégio de ter tido uma educação
sábia (mérito dos meus pais e de quem
os ajudou), penso que é útil apresentar a
forma como foi feita, as ideias e os valores
que me foram passados:

eram épocas universalmente festivas e
em todo o lado se celebravam com o espírito com que as festejávamos em casa.
Mas não foram apenas festas de família e de encontro com primos com
quem já não estávamos há algum tempo: preocupados em proporcionar a
quem nunca a poderia ter uma festa
ou uma época tão feliz como a que viveríamos em nossa casa, os meus pais
organizavam teatros para serem apresentados num lar de velhinhos, coros
que juntavam mais ou menos pessoas,
encontros de oração para os quais eram
desafiadas as pessoas que viviam no
nosso prédio, cabazes que seriam entregues a quem não podia ter uma mesa
cheia. Todas estas iniciativas eram para
nós, filhos, um dado. Saberíamos que,
chegadas aquelas épocas, gostássemos
ou não, teríamos que roubar tempo às
nossas próprias actividades para nos
dedicarmos a preparar alguma coisa
para quem precisava de nós. Ao longo
do tempo percebemos que, muito mais
importante do que darmos as coisas
que tínhamos, muitas ou poucas, era
o tempo que dávamos àquelas pessoas.
Apenas mais tarde realizámos que só
olhando para os outros percebemos a
dimensão das questões que existem na
nossa própria vida.

a) A importância sagrada da Verdade.

Em criança, a verdade acerca de qualquer assunto era um assunto muito sério. A verdade pura, sem manhas, sem
meias-verdades, sem nuances. Lembro-me de várias vezes ser chamado à
atenção e mesmo castigado por não ter
tratado bem a verdade. Nunca fiquei
traumatizado. E havia tantas situações
onde ela podia estar em causa: nos trabalhos de casa que tinha que fazer, nas
desculpas que podíamos arranjar, nos
pequenos enganos do dia-a-dia que
nunca teriam consequência nenhuma
para ninguém. Mas a realidade é que a
insistência dos meus pais foi criando
em nós, filhos, uma tal noção da importância da verdade, que nos causava
um desconforto quando lhe falhávamos
e um orgulho quando, numa qualquer
situação que nos era desfavorável, conseguíamos manter-nos verdadeiros;

c) O bem. Ligado aos dois anteriores, a

b) O serviço ao outro. Guardo muito
boa memória das datas importantes do
ano: Natal, Páscoa, etc... Sempre as vivemos com uma grande alegria porque

d) A convivência como estruturante
para a educação. Entendo que uma for-

educação que recebi em casa apontou
sempre para que nós, filhos, soubéssemos o que é o bem a fazer em cada situação. Sendo um valor que quero transmitir
aos meus próprios filhos, procuro lembrar-me de como foi feito comigo. Não
me recordo de uma educação para o bem
ter sido feita com várias conversas teóricas sobre o assunto. Muito mais simples
e eficaz que isso, o bem era algo que via
sempre a acontecer, porque percebíamos
que era vivido em todas as situações.
Com o passar dos anos, entranhou-se em nós de forma estrutural a noção
de, ou fazíamos o bem diante de uma
qualquer situação, a uma pessoa em
concreto, ou esse bem iria ficar por fazer
e alguém iria ficar em pior situação porque nós não fizemos nada. Era recorrente a frase: “A paz começa em casa”.

mação completa implica ser-se educado
para se saber estar, para se saber com-
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portar com todas as situações e pessoas. Não como quem actua em diferentes palcos, conforme as situações, mas
como quem sabe ser intrínseca, genuína
e autenticamente correcto apenas pelo
facto de se estar diante de uma pessoa,
quem quer que ela seja. Isto implica reconhecer o valor de todas as pessoas com
quem nos deparamos, sem excepção.
Como se educa uma criança para
esta reconhecer a forma como deve estar diante de qualquer pessoa? Abrindo-lhe o mundo a todas as pessoas e
mostrando-lhe o que é relacionar-se de
forma correcta e digna diante de todos,
apenas porque cada um tem um valor e
uma dignidade infinitas, independentemente de ser ou não da nossa família
e de concordar ou discordar completamente das nossas ideias.
Neste aspecto, duas coisas marcaram a minha formação:

sem de nos explicar, pudemos perceber
que a família é realmente uma célula
importante da sociedade e que deve
contribuir para a construção e fortalecimento daquilo que é o mais importante de tudo: as relações que nos ligam
às outras pessoas.
e) A Beleza. Foi com naturalidade que

sempre fui a certo tipo de museus ou de
concertos e fui assimilando que certos
objectos ou tipos de arte são “o que de
melhor” ali se fez. Fui habituado a olhar
para certos estilos e a tomá-los como

mais alargados que o comum mortal.
Transmitir-se a capacidade de compreender a Beleza é sem dúvida um
acto fundamental de educação. O que
me lembra a frase cómica de Virgílio
Ferreira: “(…) se através dos tempos o
homem pensasse apenas na utilidade
prática, hoje não seria um homem, seria um parafuso”.
f) O valor das coisas. Hoje em dia não

mentimos se dissermos que, se existe
uma necessidade, existe um qualquer
objecto que colmata essa necessidade.

i) Jantares em família. Das coisas mais

educativas para uma criança é simplesmente o estar à mesa. Numa primeira fase, mais infantil, ouve-se mais do
que se participa, e só esse ouvir é uma
enorme aprendizagem: é através das
conversas dos mais velhos que, primeiro, a criança vê o mundo, ainda que
não entenda todos os pormenores daquilo que ouve. Os assuntos acerca dos
quais se fala à mesa são fundamentais
para despertar o interesse, para suscitar ideias, para formar critérios acerca
do que vêem à sua volta. Conversas interessantes à mesa favorecem crianças
interessantes e interessadas.
Não menos importante que os assuntos abordados à mesa, é a forma
como os assuntos são conversados: uma
criança é sensível ao ambiente que a rodeia, absorve profundamente a maneira
como vê as pessoas a falar à sua volta.
ii) Casa aberta e ambiente de acolhimento. Também muito importantes

para nós foram os jantares e serões que
aconteciam com convidados: era muito frequente os meus pais receberem
amigos para jantar e para lá passarem o
serão. Nós, filhos, não participávamos
necessariamente nestes serões, mas o
facto de vermos sempre muita gente lá
em casa fazia-nos perceber que o ambiente que se deve viver em casa é um
ambiente de acolhimento e de crescimento como pessoa. Sem que precisas-
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os mais perfeitos. É com esse critério
que hoje em dia olho e avalio tudo o que
vejo. Não verifico que esta “formação
para o critério” me tenha impedido de
saber considerar e até admirar qualquer
coisa que fuja daquele critério. Pelo
contrário, o trabalho de ter que sair da
minha “zona de conforto” ajuda-me a
valorizar de forma mais profunda o que
vejo ou oiço.
Percebo hoje o gratificante – e até
fundamental para um espírito que se
queira auto-educar e educar outros –
que é a experiência do contacto com a
Arte enquanto procura de materialização de uma mensagem associada à Beleza. Há na Arte feita desta forma uma
tentativa de o Homem se superar a si
próprio para chegar a um patamar que
parece estar apenas acessível a espíritos
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A questão é que também aqui estamos
no âmbito educativo. Percebi que i) as
coisas se conquistam, e para isso temos
que trabalhar e fazer por elas; ii) precisamente porque se conquistam e exigiram trabalho, devemos cuidar do que
temos, com respeito pelo trabalho que
foi preciso para as termos; iii) as coisas
têm uma finalidade, e deve ser de acordo
com a finalidade (suprir uma necessidade verdadeira, não forçadamente criada)
que temos e usamos o que temos.
g) O meu comportamento como exemplo para os outros. O método normal de

educar – percebíamo-lo – não era com
discursos, mas é um facto que, por qualquer razão, de vez em quando eram precisas “conversas síntese” que nos ajudavam
a arrumar as informações do dia-a-dia.

ENSAIO
Entre as várias coisas que ali eram
ditas, acerca dos pontos que antes referi, havia uma coisa que comigo resultava particularmente, que me deixava em
sentido: em todos aqueles pontos que
elenquei em cima – diziam-me – temos a obrigação não só de as observar,
mas sobretudo de delas ser exemplo:
ser exemplo de verdade, ser exemplo
de disponibilidade para os outros, ser
exemplo de bondade, etc…
Este ponto era forte: não só era preciso ser-se bom naquelas coisas, como
o desafio estava em ser-se exemplar
naquelas coisas. A fasquia elevava-se,
mas era um desafio que nos fazia sentir
dignos. Termos a responsabilidade de
ser exemplo recorda-nos do nosso dever – é, de alguma forma, um estar ao
serviço, ou é, se calhar, a melhor forma
de se estar ao serviço.
h) A Religião na vida. Para além de to-

das as as coisas que atrás elenquei, a que
mais marcante e relevante nos foi passada foi a importância central e vital da
Religião na nossa vida. Crescemos os
quatro filhos a saber bem o nosso lugar no mundo por nos sabermos filhos
de Deus, por nos sabermos amados por
Deus, por nos sabermos sempre perdoados e desejados por Deus, tal e qual
como eramos.
Todos os valores que indiquei atrás
ganham o seu pleno sentido à luz da
Religião: a Verdade mais absoluta é o
próprio Deus, pai da Verdade, que nos
torna transparentes diante d´Ele. O
Bem mais perfeito é o próprio Deus que,
tocando em toda a realidade, estando
nas várias pessoas, nos pede que, ao nos
relacionarmos com tudo, estejamos em
relação com Ele. O serviço aos outros
tem um valor infinito, não apenas porque os outros têm a dignidade de serem
filhos de Deus, mas porque nos outros
está Deus. A relação com os outros e a
abertura a todos é eterna porque, pelos
outros, Deus fala connosco. A ligação às
coisas é adequada quando percebo que
tudo o que existe é apenas oportunidade e instrumento para chegar a Deus e,
encaradas dessa forma, tenho sempre
uma relação equilibrada com as coisas.
A Beleza do mundo é mais verdadeira
e preenche-me de forma mais intensa
quando consigo perceber que ela é um
minúsculo indício da Beleza total que é
o próprio Deus. E eu sou melhor exem-

plo para os outros quando tento cumprir em mim a ordem: “Sede perfeitos
como o vosso Pai é perfeito”.

2.2 Educar, educar-se e ser-se
autenticamente educado
A educação é de tal forma a tarefa mais
importante, que é fundamental que realizemos quando ela acontece: desde
a ordem mais básica que se dá a uma
criança, à conversa que se tem com um
adulto, desde a correcção cuidadosa
que temos que fazer quando vemos algo
errado a acontecer, à maneira como estamos e falamos diante das outras pessoas, tudo – até a nossa mera presença
– são actos educativos.
É também evidente que só educo se
me educo. Educo tanto melhor quanto
mais vezes recorrer às fontes de valores
e ideias que me educaram. A pretensão
que tenho de ser para os meus filhos
uma presença educativa e um espelho
da verdade toda cria forçosamente uma
curiosidade ilimitada acerca dessa verdade. A vontade de educar bem produz
um desejo de me educar bem e permanentemente em todos os campos.
Se queremos educar seriamente,
percebemos que a vontade de educar
nos torna mais educados, mais completos, mais humanos. E assim, desempenho melhor a minha tarefa, porque
tenho tanta maior autoridade e eficácia
educativa, quanto mais autêntica, intrínseca e profundamente viver e amar
aquilo que quero transmitir e aqueles
que quero educar.
Não se pode ser educador dissociando ou dispensando-se da tarefa de
construir uma personalidade educada
em todos os sentidos. Este é um ponto
absolutamente essencial: alguém que se
pretenda educador, é-o tão mais verdadeiramente quanto mais autenticamente for educado, quanto mais intrinsecamente for educado, quanto maior noção
tiver de que toda a sua essência deve testemunhar o que quer transmitir.

3. SER-SE FELIZ:
O AMOR E O TRABALHO
No final do primeiro ponto referi que
estou convicto que há dois condimentos que tornam felizes as nossas vidas:
são eles o amor e o trabalho. Obviamente em planos diferentes – o amor num
patamar superior – os dois carecem de

ser entendidos correctamente. Vividos
de forma verdadeira, tanto a experiência plena do amor como a do trabalho
apuram e elevam a humanidade de cada
um, tornando-nos mais ricos, porque
mais completos e consequentemente mais felizes. Pelo contrário, ligeiras
manipulações à forma como entendemos aqueles conceitos produzem numa
pessoa os frutos inversos.

a) Amor
Basta termos alguma maturidade para
percebermos que está nos nossos genes
a necessidade de amarmos e de sermos
amados. E este desejo pede permanentemente para ser cumprido. Temos um
desejo infinito e inesgotável de amarmos e de sermos amados, mesmo quando já amamos e somos correspondidos.
Amar verdadeiramente alguém é estar fundadamente convicto de que, com
aquela pessoa, os dois podemos ser felizes. E a experiência desse amor tem dois
sentidos: ida e volta.
i) O primeiro movimento do amor. Re-

conheço que amo verdadeiramente alguém quando, para a tornar feliz, tenho
vontade de querer responder à sede de
amor que a outra pessoa tem, com tudo
o que isso implica. Para o fazer, estou
disposto a sair da minha praia para ir
ao encontro das necessidades da outra
pessoa. Sendo ela necessariamente diferente de mim, estou disposto a limar
em mim o que quer que crie atrito para
corresponder melhor ao seu desejo de
ser amada. Este esforço de me aprimorar para a complementar, aperfeiçoa a
minha humanidade, as minhas qualidades. Quero merecer o seu amor, por
isso melhoro para ela.
Não se trata de uma eliminação do
“eu” para me transformar noutra coisa.
Se o meu amor é correspondido, é porque a minha mulher gosta de mim, de
quem eu sou, de como sou. Mas, sendo como sou, é evidente que posso ser
melhor. Não se trata de mudar, trata-se
de aprimorar. E a maneira obviamente
elevada para se crescer enquanto pessoa é fazê-lo por amor a alguém.
A primeira consequência é a felicidade que resulta de se crescer assim,
pelo outro.
ii) O segundo movimento do amor

O segundo movimento é a resposta que
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recebemos por termos superado o nosso egoísmo natural: a reciprocidade do
amor é o cumprimento pleno de todo o
movimento, tornando-o, nestas condições, a maior causa de felicidade humana. Vivida nestes termos, percebe-se
que a experiência do amor seja a experiência humana mais rica, que mais
completamente cumpre o Homem.
Este trabalho de elevação da própria
humanidade em prol do outro torna-se
mais sublime quando é feito com a promessa de um “para sempre”: aquele desejo natural que os dois têm de que aquele movimento seja “para sempre” é sinal
e confirma a bondade de todo o plano.
É possível ir melhorando, para sempre,
para o outro, mesmo quando isso implica, para sempre, um esforço de entrega.
É, no entanto, o investimento com o retorno mais rico da Humanidade.
A felicidade que advém de uma experiência de amor como a descrevi torna natural afirmar que o amor é uma
decisão: uma decisão de querer responder à sede de amor da outra pessoa.
iii) Uma verdade fundamental. Se es-

tas páginas são sobre a forma como
quero educar os meus filhos, trai-los-ia se lhes dissesse que serão capazes de
corresponder sempre e de forma total
ao desejo de amor que as suas mulheres
e maridos terão.
Atrás disse que é inerente ao Homem
o desejo de amar e de ser amado: é também verdade que nada neste mundo tem
a capacidade de preencher completamente esta lacuna. Quando, um dia, falar disto aos meus filhos, dir-lhes-ei que
só Deus tem a capacidade de responder
inteiramente ao desejo de felicidade que
eles têm no coração, e que se um dia
quiserem fazer felizes as suas mulheres e
maridos terão que realizar que os farão
tanto mais felizes quanto mais completamente os encaminharem para Deus,
na sua experiência como casal. Cumprirão, então, o seu papel de esposos, sabendo que a sua tarefa é de apontarem
com as suas vidas para a única fonte que
preenche de forma absoluta o desejo que
o próprio Deus lhes pôs no coração.
iv) Como é hoje tratado o amor. Está

bastante generalizado o resultado de
uma genial manipulação do conceito do
amor, através de duas supressões à lógica que atrás referi:
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- redução do amor ao seu segundo movimento – vigora hoje a ideia
de que, para o amor, é apenas necessário o segundo movimento, o da resposta ao meu amor, sem que eu tenha
que fazer todo o esforço do primeiro
movimento, tal como o descrevi antes. Dispensando-me de melhorar por
causa de outra pessoa, fico apenas à
espera de um nível de entrega completa, sem que da minha parte seja preciso sair da minha zona de conforto. É
subtil, a diferença, mas a razão de ser
de uma relação reduz-se ao preenchimento de duas necessidades de se ser
amado e não ao compromisso de cada
um fazer o esforço de corresponder ao
desejo de amor do outro. Até podendo
estar fisicamente juntos, nunca haverá
um encontro espiritual, essencial para
a experiência verdadeira do amor;
- pretensão de que, sozinhos, conseguimos preencher completamente
o desejo de amor do outro – é um erro
de lógica procurar colmatar um desejo
infinito com algo finito. Ao pretender
responder completamente ao desejo de
felicidade e de amor da minha mulher,
mais tarde ou mais cedo ela perceberá
que eu não basto, porque sou finito, limitado, por muito grande que seja o meu
esforço. Logicamente, não sou capaz de
corresponder para sempre e totalmente.

b) Trabalho:
os seus dois movimentos
Ao pensar sobre estes dois temas, verifico
que há entre eles uma ligação mais forte
do que poderia imaginar. Repare-se: no
trabalho – à semelhança do que descrevi
quanto ao amor – há também dois movimentos, que passarei a explicar:
Existem muitas coisas bem mais
verdadeiras e importantes que se podem dizer acerca do trabalho mas,
para o que me interessa, penso o trabalho como aquela actividade em que
o Homem, para chegar a um certo fim,
utiliza de forma completa todas as qualidades humanas (físicas, morais e intelectuais) com que nasceu e que soube
desenvolver ao longo da sua educação.
Quando mais funções, características e
qualidades minhas um trabalho convoque, tanto maior satisfação me trará.
À semelhança do que acontece com
o primeiro movimento do amor, em
que me enriqueço ao procurar completar a minha mulher, também no traba-
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lho todas as minhas faculdades se elevam e enriquecem, na medida em que
permanentemente as solicite.
Realizado o primeiro movimento – já de si gerador de felicidade – há
um segundo movimento, pedido pela
essência da dignidade humana: a verificação dos frutos (que, por vezes, não
nos cabe logo ver) e a justa retribuição.
Tantas vezes não é possível que o próprio trabalho tenha aquelas componentes
que o tornam construtor de felicidade.
Ao abordar o amor, referi o quão
errado considerava a maneira de que
o encarar se desejássemos apenas o
seu segundo movimento. Da mesma
forma, é também errado pretender da
lógica do trabalho apenas o segundo
movimento – a verificação dos frutos e
a retribuição. Os resultados que se podem esperar ao desligar os dois movimentos do trabalho, pretendendo que
se verifique apenas o segundo, são a
mentira e a corrupção.

4. CONCLUSÃO
Penso que o que eu quero para os meus
filhos é a mesma coisa que todos os pais
quererão para os seus: que se venham a
tornar homens e mulheres bons, verdadeiros, justos, capazes, livres e, por
tudo isso, felizes.
Nestas páginas preocupei-me, enquanto pai, por tentar perceber o mundo em que agora vivo, para ser realista
na preparação dos meus filhos para o
embate com esse mundo.
Estou consciente de que não me
quero substituir em nada ao papel que
os meus filhos serão chamados a ter em
todas as idades, por isso a minha preocupação – que não resulta só da minha
legitimidade, como do meu dever de
pai – será educar finamente os critérios
com que eles lidarão com o mundo.
A minha experiência tem-me mostrado que educar assim, por osmose, é
a forma mais eficaz de transmitir aos
filhos a experiência que consideramos
boa. Há uma certa tendência para que
os nossos filhos, depois de passadas algumas fases mais turbulentas da vida
(que fazem parte do seu crescimento)
nos imitem no futuro, quando forem
homens e mulheres feitos.
Muito mais importante do que me
imitarem, quero educá-los para serem
melhores que eu.

