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 Um domingo de outono típico em casa: eu, meu marido, nosso filho e meus pais 
nos visitando para almoçar. Já no final da manhã estava na sala lendo um livro para 
tentar relaxar um pouco e esquecer todas as dificuldades que me esperariam no colégio 
público em que exerço o cargo de diretora, até que meu filho Felipe adentrou a sala 
gritando: 

― Mãe, mãe! ― o pequeno Lipe, como o chamamos, vinha caminhando aos 
berros. 

― Calma, Lipe. Conta para mamãe o que aconteceu. 
― Mãe, você promete que vai me dar Educação? 
Achei a pergunta um tanto quanto curiosa. 
― Claro, filho, mas por que está me pedindo isso? 
― O Felipe Massa falou na TV da Educação. A Educação que transformou o 

piloto! Ele se educou, correu! Ele disse, mãe, ele disse! ― se enrolava Lipe com as 
palavras, tendo apenas claro na mente a ideia de a Educação ser algo bom e importante, 
já que o piloto Felipe Massa disse. 

― Tá bom, filho. Com certeza o que o Massa disse está certo. Mas fique tranquilo 
que nós, não só eu como o seu pai e todos que gostam de você, te daremos Educação 
para que você continue a ser esse campeão que você é. 

Após terminar a minha fala, vi um leve sorriso no rosto de meu filho. Elogios 
sempre pareciam lhe trazer satisfação e como ele vinha se comportando bem não tinha 
razão para negá-los ao menino. 

Fiquei então na expectativa de uma pergunta de Lipe sobre o que é Educação ou 
como ele atingiria um grau de Educação que o transformaria em campeão, sei lá. Mas 
nenhuma pergunta do gênero foi feita. Tudo bem que ele já tinha os seus oito anos, 
estava começando o terceiro ano do ensino fundamental e já carregava alguns pequenos 
conceitos consigo, mas causou-me certa estranheza suas perguntas pararem por ali. 

― Tá bom. Obrigado, mãe. ― disse, andando logo após em direção ao seu 
quarto. 

Esse breve diálogo ocupou meus pensamentos durante alguns minutos, mas 
depois retomei novamente a leitura que estava fazendo. Devem ter se passado uns 
quarenta minutos até que meu filho retornou à sala com a cara um pouco emburrada. 

― O que aconteceu, Lipe? ― perguntei a ele. 
― A vó disse que eu sou sem Educação. 
E lá vou eu para a cozinha onde minha mãe estava preparando o almoço, como 

ela sempre faz questão quando vai à minha casa. 
― O que o Lipe fez, mãe? 
― Esse menino veio com a mão toda suja aqui e pegou batatas (fritas) enquanto 

eu estava olhando o frango no forno. 
― Lipe, venha aqui ― chamei meu filho, que tinha ficado na sala quando eu fui à 

cozinha conversar sobre o ocorrido com minha mãe. 
― Eu não tenho Educação, mãe? 
― Filho, o que você fez é errado, mamãe ficou um pouco decepcionada. Não pode 

pegar alimento com a mão suj... 
― Ela tá limp... ― tentou Lipe cortar a minha fala. 
― E independentemente de ela estar limpa ou não, a vovó não tinha autorizado 

mexer na comida. 
― Desculpa, mãe. 



                                             
― Mas de qualquer forma a vó não quis dizer que você não tem Educação, e sim 

que você estava fazendo algo feio. Mas você já me mostrou muitas vezes ser um menino 
educado, querido, então peça desculpas para ela e a mamãe esquece isso. 

― Me desculpa, vó? 
― Sim, desculpo, Lipe. 
Para minha sorte minha mãe não se intromete muito na forma como educo meu 

filho. Durante todo o meu diálogo com ele em nenhum momento me interrompeu. Mesmo 
apesar de eventualmente ela discordar sobre a forma como o educo, acho que ela sabe 
que uma divergência de opiniões em frente ao garoto não seria benéfica. 

― Mas eu ainda vou poder ser um campeão, né, mãe? 
― Sim, filho. A Educação é uma coisa que se vai aprendendo e construindo a 

cada dia. Como se você conquistasse pontos todo dia. Digamos que pequenininho como 
é você já tinha uns dezoito pontos, mas hoje perdeu uns dois por essa ação feia de mexer 
na comida. No entanto você pode fazer inúmeras ações boas e aprender muito ainda para 
cada dia ter uma Educação melhor. 

― E o Massa, mãe? Quantos pontos ele precisou ter para virar um piloto? 
― Não sei, filho. Acho que uns cem. 
De repente me veio essa ideia de expor Educação como algo calculável e 

acumulativo. Como aquelas palavras de Felipe Massa na TV tinham mexido muito com a 
cabeça de meu filho pensei em usá-las como um estímulo para que ele se comportasse 
bem. Não se tratava de enganar o menino ou algo do gênero, mas, sim, de uma forma de 
ajudá-lo a desenvolver sua Educação e seu caráter sem ver isso como algo chato. 

― Humn. ― e ficou parado alguns segundos com uma expressão um pouco 
reflexiva. ― Você vai ver, eu vou ser o menino mais educado do mundo e vou ganhar 
muitos pontos. 

Impressionou-me como aquele comercial mexeu com ele. Até seus sete anos de 
idade Lipe não teve nenhum grande ídolo, mas desde o grande prêmio do Brasil de 
Fórmula 1 do ano passado começou a idolatrar o piloto brasileiro da Ferrari. Seu pai, 
claro, teve grande influência nisso. 

Não respondi nada, lancei apenas um breve sorriso e pedi a ele que fosse chamar 
seu pai e lavar as mãos, pois em breve o almoço seria servido. 

Durante o almoço e o início da tarde aquelas pequenas conversas que tive com 
meu filho retornavam à minha mente fazendo passar mil pensamentos em meu cérebro. 
Eu sou um pouco insegura e às vezes me pego questionando sobre algo que disse a ele. 
Mas Lipe não pararia por ali. Aquele domingo seria um daqueles dias nos quais Lipe 
lança falas, pedidos ou perguntas que o fazem se tornar protagonista absoluto dos meus 
pensamentos. 

― Mãe, mãe! ― veio Lipe de novo já depois do almoço e sem a presença dos 
meus pais em casa. ― Eu posso participar de um concurso de redação? 

― Que concurso, Lipe? 
― Um que o Danilo (colega de classe de Lipe) disse que passou na televisão. É 

só para crianças. Posso, né? 
― Claro que pode, Lipe. 
Vendo a empolgação dele, nem se quisesse eu conseguiria dar outra resposta. 
― Eba, eu vou ganhar muitos pontos, né, mãe? 
― Vai sim. Você sabe qual é o nome do concurso ou tema? 
― Não sei, mãe. 
― Tá bom, Lipe. Vou procurar na Internet para ver se descubro. 
― Eba! 
Sem saber o motivo fiquei surpresa com o fato de Lipe falar que outra coisa ligada 

à Educação estava passando na televisão, como se assuntos de grande importância ou 
urgentes, como é a Educação, tivessem apenas de serem levantados em datas especiais. 



                                             
― Nossa, mas é alguma semana especial para ter tanto comercial a respeito de 

Educação? ― perguntei ao meu marido. 
― Que eu saiba não. 
― Eba, e o prêmio para o vencedor é um Nintendo Wii! ― escutei meu filho 

dizendo enquanto se dirigia ao seu quarto. 
Fui para o computador e comecei a procurar o tal concurso do qual meu filho 

queria participar. Após colocar nas minhas pesquisas a expressão “Nintendo Wii”, 
facilmente achei informações sobre o mesmo. O concurso era para crianças de até 
catorze anos, as inscrições já estavam abertas há quase um mês e terminariam na sexta-
feira próxima. E o pior, as redações deveriam falar sobre como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) impacta a vida dos jovens. Eu tinha quase certeza que o Lipe nem 
sabia o que é o ECA, o que me deixou sem saber o que dizer a ele. 

Como eu já esperava quando liguei o computador, não demoraria muito para que 
Lipe me procurasse. 

― Mãe, e então, conseguiu informações sobre o concurso? 
― Sim, Lipe, consegui. 
― E então, mãe, e então... 
― Filho, é um concurso difícil, para crianças de até catorze anos, que já começou 

faz um mês. E estas crianças já devem estar há um tempo trabalhando em seus textos. 
― Você acha que eu não sou capaz, mãe? 
Ai que dor no coração que deu quando eu vi em seu rosto uma expressão meio 

triste e desanimada. “O que eu estou fazendo? Tenho de incentivá-lo e não desanimá-lo”, 
pensei. 

― Claro que é, meu filho. Não tenho dúvida de que caso queira concorrer 
escreverá uma redação maravilhosa. Mas eu acho que não deve ficar pensando no 
Nintendo, pois estará concorrendo com crianças bem mais velhas e que têm bem mais 
tempo de escola que você. 

Ele ainda estava um pouquinho desanimado, então continuei: 
― E inteligente do jeito que é vai que você ganha. 
― E só de mim participar eu vou ganhar muitos pontos, né, mãe? 
― Se fala “eu participar”, Lipe. E sim, isso vai ajudar muito no seu aprendizado. 
― Eba! 
― Agora, Lipe, na redação você deve escrever sobre o impacto do Estatuto da 

Criança e do Adolescente na sua vida. Você nunca ouviu falar no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, né? 

― Não, mãe. 
― Tá bom, a mamãe sabe um pouco sobre ele e vai dar uma lida na internet para 

saber mais e poder te ensinar, tá? 
― Tá bom, mãe, muito obrigado! 
Seu rosto já estava risonho novamente, da forma de que eu tanto gosto. Agora 

cabia a mim ajudar meu filho a elaborar um bom texto. 
― E cadê seu pai, hein, Lipe? 
― Tá na sala vendo jogo. 
― Vocês não iam jogar bola depois que o vô e a vó fossem embora? 
― É, mas o pai sentou no sofá e disse para eu esperar um pouco para fazer a 

digestão. 
― Tá... 
Fui para sala. 
― Paulo, Paulo... ― comecei a chamar meu marido. 
― Oi... 
― Você não ia jogar bola com o menino? 
― Sim, sim, espera só terminar o primeiro tempo do jogo aqui. 
― Seu time nem está jogando. 



                                             
Insisti bastante até que ele foi com o Lipe jogar bola na quadra que fica próxima à 

nossa casa. Meu marido sempre faz essas coisas de prometer algo ao Lipe e depois ficar 
enrolando. E também para mim seria ótimo que saíssem, pois eu sei como meu filho é 
ansioso, e se ele ficasse em casa ficaria perguntando de vinte em vinte minutos quando 
eu explicaria a ele o que é o ECA. 
 Somente em uma nova pesquisa no computador que me atentei ao fato de que a 
redação deveria ser entregue digitada, porém em nossa casa não possuímos impressora. 
“O jeito é usar um computador da escola”, pensei, me referindo ao colégio no qual sou 
diretora e o próprio Lipe estuda. 
 Li vários artigos, boa parte da versão completa do estatuto, e jurava estar apta a 
ensinar meu filho tudo sobre o ECA. 
 ― Mãe, e então: o que é o estaleiro da criança? ― primeiras palavras de Lipe 
assim que adentrou ao meu quarto após voltar do passeio com o pai. 
 ― Estatuto, Lipe. 
 Fiquei pensando: “Estaleiro, por que estaleiro? Não tem nada a ver com 
estatuto...” Tentei não perder o foco e pensar em uma forma didática de explicar o que é e 
para que serve o ECA. 
 ― O Estatuto da Criança e do Adolescente é um livrinho que diz quais são os 
direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. 
 ― Por que você não compra esse livrinho para mim, mãe? 
 ― Não é para criança, filho. Quer dizer, é um livrinho de leis. ― tentava explicar 
sem conseguir ser clara e didática. 

A cada segundo percebia que estava me enrolando cada vez mais. E a partir daí a 
situação só piorou. Lipe fez várias expressões enquanto eu falava, mas nenhuma 
animadora. Basicamente alternava uma expressão de paisagem com uma que 
transparecia muita confusão em sua cabecinha. 

Assim, até sexta-feira o desafio de ensinar meu filho o que é o Estatuto da Criança 
e do Adolescente passou por diversas etapas. A primeira delas aconteceu na manhã 
seguinte no colégio. Pedi à professora de língua portuguesa que falasse um pouco sobre 
o ECA em sala de aula, não só por causa do concurso que meu filho concorreria como 
também por acreditar ser interessante às crianças tomarem conhecimento acerca do 
estatuto. 
 Mas infelizmente o resultado, pelo menos para o Lipe, não foi muito satisfatório. 
 ― Mãe, você não sabe... Hoje a professora Vera falou sobre o estatuto da criança. 
― me disse quando voltou da escola. 
 ― Que legal, Lipe. 
 ― Ah, mas sei lá, mãe, tem umas coisas estranhas. O estatuto pode me prender, 
mãe? 
 Embora a professora Vera tenha acrescentado alguns ensinamentos acerca do 
estatuto, ele ainda tinha inúmeras dúvidas e não compreendia muito bem a sua 
funcionalidade. Faltavam ferramentas, tanto a mim quanto a ela, para tornar aquele 
ensinamento acessível às crianças. 
 No final da tarde daquele dia, pesquisando mais um pouco na internet sobre o 
ECA, descobri algo que poderia ajudar muito o meu filho: um gibi da turma da Mônica que 
decorria sobre o tema. Na tarde seguinte tratei de ir a um sebo e procurar o tal gibi. 
Felizmente não tive muita dificuldade para achá-lo. 
 Primeiro, antes de dá-lo ao Lipe, tratei eu mesma de lê-lo. De fato ele me parecia 
didático e realmente capaz de ajudar meu filho. 
 ― Eu comprei uma coisinha para você, Lipe. ― disse, já na quarta-feira daquela 
semana. 
 ― Pa mim? ― vez ou outra ele comia o “r” nas suas falas. 
 ― Sim, toma ― respondi, entregando o gibi que havia comprado. 
 ― Mãe, que legal. Muito obrigado! 



                                             
 Ele gostou bastante do presente! No dia seguinte ficou comentando comigo várias 
partes da história, como o desânimo da Magali ao saber que o estatuto não é algo 
comestível. “Nesse presente eu acertei em cheio”, cheguei a pensar algumas vezes. 
Senti-me até um pouco burra de não ter feito algumas simplificações como fez o gibi 
quando tentei explicar ao meu filho o que é o ECA. 

E até Lipe concluir sua redação ainda aconteceram muitas coisas. Ele me fez 
muitas perguntas que não consegui explicar e, como ele não sabia usar muito bem o 
Microsoft Word nem digitar, tive de ajudá-lo nisso. Mas eu acho que o gibi, junto com 
todos os acontecimentos anteriores, já tinham sido suficientes para eu compreender os 
ensinamentos dessa história. Mas, enfim, o resultado está abaixo e acabei encontrando-o 
sem querer já na data de entrega do conto, quando fui arrumar o guarda-roupa de Lipe 
enquanto ele tomava banho. 

 
O ECA em minha vida 
 
O estatuto é que me defende é o que diz minha mãe. Ele diz que eu devo 

ter saúde, Educação, liberdade e também diz o que é para fazer. A professora 
disse que são regrinhas para ajudar a nossa vida. 

  Agora sei que como tenho só oito anos eu sou criança e não adolescente 
como meu amigo diz que é. Minha mãe disse que uma prova que o estatuto 
serve é o computador que eu estou usando para digitar. Perguntei se foi por 
causa do estatuto que eu nasci pelo que vi no gibi da turma da Mônica e ela 
disse que não pois nasci num sistema diferente, não entendi direito. Mas ela 
disse que tendo muitas vacinas é uma prova de que tão fasendo (fazendo) a 
lição do estatuto. A mãe diz que o estatuto também diz que os pais devem 
cuidar bem de seus filhos. 

  Acho que o estatuto protege as crianças. 
 

Para mamãe. 
 
 A redação não havia ficado um primor e, meu Deus, o Felipe escreveu fazendo 
com “s”, contudo acho que isso não era o que realmente importava naquele momento já 
que ele terá muito tempo para aprimorar sua escrita. O “para mamãe”, sim, devia me 
deixar – e me deixou – extremamente feliz! Era algo simples, mas para mim uma 
demonstração de que tinha transmitido ao meu filho bons valores. “Pôxa, em nenhum 
lugar do regulamento dizia que deveria ser colocada uma dedicatória”, pensei quando li 
pela primeira vez. Mas a grande lição que tiro de toda essa história é que a Educação de 
uma criança pode depender de muita gente: de um ídolo, dos professores, de iniciativas 
públicas ou privadas de incentivo, entre outros. Enfim, nessa semana eu aprendi que 
todos precisam contribuir para obtermos uma Educação de excelência no Brasil. 
 

 
 
 
Observação: Lipe, que estudava na única escola de seu bairro e, portanto, a sua 

única opção, não sabia que sua escola possuía um Ideb mais baixo do que a maioria das 
escolas de seus concorrentes no concurso. Mas isso certamente não seria um problema 
para sua auto-confiança e motivação, pois seria fácil explicar para uma criança de oito 
anos (ou até para uma criança mais jovem) que uma escola que tem uma placa de um 
metro quadrado com uma nota 3,2 na sua entrada não é necessariamente pior que uma 
escola que possuí uma placa com uma nota de 5 ou 6. 


