
 

 

 

Torna-se filho 

  

Como ainda não vivi a experiência de ser mãe, penso que expressar-me enquanto filha será mais fácil, 

ou mesmo mais verdadeiro. Neste mês das mães, é quase automático pensarmos em nossas “mamis”. 

Alguns filhos se lembram de suas mães com saudade, outros desfrutam dos mimos delas mesmo já 

adultos. Alguns vivem a relação mãe + filho com avós, com duas mães ou dois pais, e tem também 

irmãos que são como mães! Assim, há um elo que nos une à figura materna. 

 Planejados ou não, nós, filhos, viemos ao mundo! E desde o início de nossas vidas demandamos 

de muita atenção de nossas mães. Porém, com o passar dos anos, tornamo-nos também fonte de 

atenção no sentido de que aprendemos a estar disponíveis não só para receber, mas também para 

dar atenção às nossas mães.  

 Aprendemos que aquela mãe que nos ofereceu um colo quente e cheio de carinho, agora pode 

também precisar de um abraço caloroso ou de um olhar de aprovação. Aprendemos que aquela que 

nos deu a mão em nossos primeiros passos pode ser também aquela que precisaremos dar a mão 

para que consiga caminhar. Assim, percebemos que não existem papéis imutáveis de “mãe” e de “filho”, 

e sim, que existe uma relação em que as funções desses papéis são flexíveis e intercambiáveis.  

 Tornar-se filho é aprender e emitir diariamente comportamentos de cuidado e atenção. É 

aprender a escutar, a escolher as palavras certas e calar quando necessário. Ser filho é entender um 

pouquinho sobre menopausa, novela, pilates, aposentadoria, terceira idade (ou, melhor idade, como 

elas preferem!). Nada fácil, não? É preciso uma gama de comportamentos para entrar no mundo dos 

filhos! 

 Conflitos também estão presentes da díade mãe e filho. E que bom que eles existem, pois nos 

mostram que antes de vestirmos a camisa “mãe” ou “filho”, somos indivíduos com histórias e processos 

de subjetivação próprios. Somos únicos.  

E, além disso, a partir de interações ásperas e tumultuadas, temos a oportunidade de sentirmos 

e aprendermos como lidar com a frustração, a raiva e a tristeza. Esse tipo de relação também 

oportuniza colocarmos em prática nosso repertório de resolução de problemas, assertividade e 

expressão de sentimentos.   

Assim, neste dia das mães, desejo um feliz dia dos filhos que identificam e sabem curtir 

momentos de amor com suas mães, sejam elas, mães, pais, avós, irmãos. E claro, um feliz dia das mães 

a todas as mulheres que viveram ou não a maternidade, mas que estão constantemente nos ensinando 

a sermos sensíveis e nos comportarmos em prol do próximo. 

 

PS: Feliz dia das mães em particular para a minha mãe, pois “ser mãe” é mais uma de suas 

especialidades.  
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