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O que significa amar plenamente um filho?
Há muitas formas de expressar o amor.
Querer que ele se torne uma pessoa capaz de lidar com seus conflitos ao longo de sua
vida é uma fundamental forma de amor.
A ciência demonstra que certos comportamentos dos adultos podem ser prejudiciais
ao desenvolvimento da criança, capazes de causar traumas insuperáveis, que,
transformados em ações, atingem negativamente as famílias, a sociedade e a própria
criança.
O Projeto AFIN traz para você algumas informações baseadas em estudos da
psicologia, psicanálise, medicina e educação infantil, relativos a aspectos emocionais
das crianças, que certamente irão ajudá-lo a evitar algumas práticas indesejadas nessa
difícil tarefa de educar.
Mas aprendemos sobre tantas coisas. Por que não aprender sobre pessoas?
Esperamos que você possa levar daqui as mais variadas formas de AFETO para
distribuir a quem você mais ama:
SEU FILHO
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PARA QUE VOCÊ QUER UM FILHO?
Existem pais que muito antes de decidirem ter um filho já aceitam a ideia
com tamanha vontade que a vinda de um bebê, esperado ou não, somente
lhes é capaz de provocar alegria. Outros se frustram porque seus planos não
combinavam com o desejo de ter filhos.
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Há ainda aqueles que, embora queiram ter filhos, não sabem qual o motivo
que os faz pensar assim e muitas vezes os têm porque se deixam levar por
pressões externas, a fim de que não se sintam excluídos no contexto social
em que vivem.

Apesar dessa diferença, todos têm em comum o fato de estarem sempre
aprendendo, com o tempo, a perceber quais são as necessidades de seu filho.

A renúncia aos interesses individuais e a vigilância constante para uma boa
educação são os principais sacrifícios dos pais na Primeira Infância.

Por outro lado, a vontade de ser alguém é o maior desejo da criança nessa
fase. Ser alguém, primeiramente, para seus pais. Ser alguém, num segundo
momento, para o mundo (Paternidade, Maternidade e Responsabilidade,
Sugestões Práticas, de François Dumesnil).

Porém, quando alguns pais não aceitam essa realidade, passam a
negligenciar seus filhos em favor de interesses próprios, ou a agir com
autoritarismo, impedindo que a criança seja criança, o que representa um
ataque direto à sua autoestima.

Quem aprende muito tarde a perceber essas falhas poderá presenciar
problemas emocionais futuros em seus filhos.

Pais vocacionados estão sempre cientes de que:

Pois eles são livres e não sabem que temos uma missão!

Se você está pensando em ter filhos, é bom saber, desde logo, que uma
criança normal:

AS VANTAGENS
EMOCIONAIS DO PARTO NORMAL
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O nascimento é um processo que exige tempo de maturação. Esse tempo é
essencial para que o bebê tenha alguma adaptação emocional com o
ambiente externo.

Dentro da barriga da mãe, a criança vive a mais plena felicidade. Lá dentro é
quentinho, escuro, silencioso, tem comida o tempo todo: o bebê se sente
protegido.

Quando o bebê nasce por parto normal ele passa por um processo para sair
do corpo da mãe. Isso pode levar horas ou dias. Emocionalmente, ele se
prepara para essa mudança radical na sua concepção de mundo.

Quando o bebê nasce por cesariana, é como se você estivesse dormindo e
alguém abrisse as cortinas do seu quarto num dia ensolarado, sem te avisar.

Quando o parto cesariana é escolhido, e as razões são por situações
específicas e imprescindíveis, deve ser respeitado. No entanto, nascer tão
rapidamente não é tão vantajoso para a criança (STIRBULOV e LAVIANO,
2015).

Sob a ótica da autoestima, no parto normal, o bebê vence o seu primeiro
desafio de vida ao conseguir a “passagem” e nascer. Existe um trabalho
muscular aí, pois o bebê entra em atividade, vive uma experimentação que
aguça o sentido do tato. O bebê nasce mais ativo.

Na cesariana, o bebê é poupado do desafio de nascer, além de ser, de alguma
forma, alcançado pelos efeitos da anestesia. Não exercitará, portanto, o
trabalho muscular que o parto normal exige. Ele poderá ficar um pouco
inativo por algum tempo depois do nascimento. Além disso, para que a mãe
se recupere da cirurgia, o bebê costuma ser levado para um bercinho
aquecido, sem um corpo a envolvê-lo logo no início, dificultando a
amamentação.

Ele terá que chorar para pedir, nem sempre para a mãe, mas para a
enfermagem, que certamente estará cuidando de outros bebês. Ele já não é
o único. O bebê, portanto, deixa de vivenciar o contato imediato com o
corpo da mãe, o que lhe traria maior segurança nesse novo mundo em que
acaba de chegar.

Para os bebês que nascem de cesariana, indica-se a realização de massagens
corporais frequentes pela mãe, para a estimulação do sentido do tato que
ficou ausente nessa fase inicial e tão sensível de sua vida.

Ao contrário de países mais civilizados (especialmente na Europa), segundo
estudos divulgados em abril de 2015 pela Organização Mundial da Saúde, o
Brasil alcançou a marca de 52% dos partos cesarianas, quando a
recomendação da OMS é de 15% (Fonte: Estadão, OMS e Folha de S. Paulo,
editado por UNA-SUS), tornando-se o país nº 1 em realização de cirurgias
cesarianas.

A cesariana é uma descoberta importante da ciência e imprescindível para
o resguardo da vida do bebê e da mãe em muitos casos.

Contudo, tem ocorrido com frequência a “desnecesária”, termo pejorativo
que muitos empregam para a cesariana que é motivada por conveniência da
agenda médica, insegurança dos médicos, interesses financeiros, medo da
dor do parto normal, rapidez no procedimento, ou falta de conhecimento
sobre as vantagens do parto normal ou natural para a vida da criança.

Que antes de existir a cesariana, quantos milhões de pessoas já nasceram no
mundo e sobreviveram?

Não havendo reais riscos para a sua saúde e vida, nascer pelas vias naturais
é um direito seu e do bebê. Se você deseja que seu filho nasça de parto
normal, conheça bem o perfil do seu médico consultando sobre o índice e os
tipos de parto que já realizou, além de outras informações de ordem técnica,
que permitirão esclarecer dúvidas quanto ao procedimento sugerido e suas
implicações.
________________________________
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AMAMENTAÇÃO FELIZ:
UMA PROPAGANDA ENGANOSA?
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Em tempos em que o mercado oferece vários tipos de facilidades para as
mães alimentarem seus bebês, deixar de dar o leite materno se torna muito
tentador para algumas mães.

O fácil acesso à mamadeira e ao leite industrializado, a possibilidade de se
delegar a tarefa para familiares, as dores das rachaduras no seio comuns do
início da amamentação, a insegurança quanto à quantidade e qualidade do
leite materno, o retorno da mãe ao trabalho, todos esses, são fatores que
contribuem para que a mãe desista de amamentar seu filho pelo seio.

Porém, é importante refletir que, embora a substituição do seio pela
mamadeira faça aparentar que está tudo normal sob o ponto de vista
emocional e nutricional, a criança só não reclama porque não sabe falar. Ela
sabe a diferença.

Sob o ponto de vista emocional, a amamentação com o leite materno é um
momento sublime de interação e de troca de afeto entre mãe e filho, além de
permitir a este a ingestão de uma grande diversidade de sabores que não
existe no leite industrializado.

Não desista de amamentar seu filho pelo seio! Dificuldades no início são
normais. Alimente-se bem para permitir uma boa produção de leite, tome
muita água e persista. Em pouco tempo essas dificuldades serão superadas
e você e seu filho saberão o quão significativo é esse momento.

Caso precise de ajuda, pediatras, doulas e equipes dos bancos de leite das
maternidades poderão acompanhar a sua amamentação de perto, auxiliando
nas dificuldades e esclarecendo dúvidas. Embora haja casos em que a
amamentação pelo seio realmente possa ser inviabilizada, estatisticamente
falando, essa constatação é minoritária, pois os índices de insucesso na
amamentação por má qualidade do leite ou quantidade são baixíssimos¹.

_______________________________
¹ Quando se leva em conta problemas de saúde da mãe.
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AS FASES DA INFÂNCIA E ALGUNS
COMPORTAMENTOS PSÍQUICOS
ESPERADOS
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Alguns comportamentos duvidosos das crianças podem deixar os pais
preocupados quanto à saúde mental ou emocional de seus filhos. Contudo,
estudos demonstram que muitos desses comportamentos são resultado de
simples carência afetiva. Você dá atenção suficiente para o seu filho?

Quando os pais sabem quais são os “sintomas” de uma criança normal, fica
muito mais fácil perceber se determinado comportamento decorre de
carência afetiva, doença, ou se é próprio da faixa etária.

Na Primeira Infância, os pais são modelo de conduta para seus filhos. É o
período em que a personalidade da criança é construída, moldada. É, assim,
o momento oportuno para se investir na sua educação e na transmissão de
princípios e valores pautados na paz, na partilha, na perseverança, no
trabalho, entre outros.

O saudável crescimento de uma criança exige de seus pais atenção e
adaptação, pois as suas necessidades emocionais mudam conforme o estágio
de amadurecimento. Os pais precisam estar atentos e flexíveis, sem se
descuidarem da rotina e dos limites.

Os próximos painéis descrevem as características psíquicas mais comuns da
criança ou do adolescente, permitindo que se conheça o “normal” dessas
fases, e as atitudes mais apropriadas dos adultos para cada estágio do
desenvolvimento.
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FASE ORAL
Do nascimento aos 18 meses de idade.
O contato com o mundo se faz pela boca. Assim torna-se
fundamental oferecer esse prazer oral ao bebê, através do seio ou mamadeira
(quando estiver com fome) e até mesmo pela chupeta. A amamentação nesse
período é crucial, pois além de oferecer o alimento mais saudável para o
bebê, também auxilia na criação da noção de corpo, uma vez que o contato
com o corpo da mãe, aliado ao prazer da amamentação, gera na criança a
noção de prazer no relacionamento com o mundo externo.

23

Cuidador fixo, constante, uma vez que o bebê
nesta fase só consegue criar vínculos afetivos com uma pessoa, e é esse
vínculo que traz calma e desenvolvimento emocional adequado, formando
sua primeira referência de mundo. Nesta fase a criança é insegura e precisa
de cuidados intensivos.

Quando o bebê sente repetidamente o desprazer da fome e do
abandono, cria uma percepção de rejeição do mundo e poderá desenvolver
patologias emocionais ou até mesmo físicas (DOLTO, 1972; CAPELATTO,
MARTINS, 2009; CAPELATTO, 2010). O prazer da satisfação oral pode ser
prejudicado se o bebê se assustar com ruídos agressivos ao seu ouvido.
Quando a atenção da mãe ou de quem está oferecendo o alimento foca-se no
bebê, proporciona a percepção e associação deste prazer com o mundo
externo.

Aos 18 meses de idade (aproximadamente), um bebê torna-se
capaz de se reconhecer no espelho, demonstrando o desenvolvimento da
consciência de si mesmo, devido à maturação da área insular anterior
(MUÑOZ, 2010), marcando a mudança de fase emocional.
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FASE ANAL
Entre 18 meses a 4 anos e meio.
Fase em que a criança adquire o controle esfincteriano e passa a
sentir prazer ao segurar a urina e as fezes, assim como ao eliminá-las. Ter
esse controle dá uma sensação de “poder” às crianças, que é comum nessa
idade por estarem construindo sua primeira noção de identidade, motivo
pelo qual começarão a lutar para se separar dos seus pais.
A criança normal fica birrenta, narcísica e
irritada quando lhe é imposto um limite, pois tem medo de perder seu desejo
de prazer (por exemplo, brincar). Também é comum a criança querer
“demarcar” seu território, espalhando os brinquedos pela casa e dizendo
“não” para tudo, tentando desenvolver sua personalidade (DOLTO, 1972;
FREUD, 1973; CAPELATTO, 2010). Aliás, com a aquisição da linguagem, a
criança busca estabelecer sua identidade utilizando falas como o “não”,
“meu” e “por que” como forma de prolongar o prazer e fazendo birras para
impor suas vontades.
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Os cuidados mais importantes desta fase são afeto, carinho e
limites. É importante ressaltar que os limites devem ser colocados como um
desejo de quem cuida e os mesmos devem suportar a frustração que isso vai
gerar nas crianças.
Nesse período, surge a necessidade de colocar os limites
na educação, de forma firme e objetiva, assim como a necessidade de contar
histórias infantis, ajudando a criança a organizar seus sentimentos e
antíteses de “bem” e “mal”, morte e vida (CAPELATTO, 2010). Limite não
pode ser confundido com cobrança (“Você não percebe que agora não é hora
de brincar?”), ou pedido (“Por favor, filho, venha tomar banho”) ou crítica
(“Você é uma criança desobediente e chata”). Limite é: “Eu quero que você
tome banho agora”.

Porque a criança resiste aos limites? Nessa hora, as amígdalas cerebrais são
ativadas como se a criança estivesse passando por um perigo e, assim,
provocam a reação de raiva, comumente vista nas famosas birras infantis.

Como a criança desenvolve a capacidade de superar suas frustrações? Uma
criança só aprende a suportar as frustrações e obedecer aos limites quando
lhe foi permitido sentir frustração e um adulto cuidador pôde suportar essa
frustração (choros e gritos) sem voltar atrás dos limites, e sem também
agredir de volta a criança.

É importante ressaltar que se deve permitir essa frustração, desde que não
envolva agressão física. Nestes casos, é necessário fazer a contenção
(segurar os braços da criança, geralmente pelo punho, que é um lugar mais
resistente), para impedir que a criança não machuque ninguém e nem se
machuque (CAPELATTO, 2010; CAPELATTO e CAPELATTO, 2012).

Neste momento, é necessário alguma rotina e, de preferência, poucas
alterações dos cuidadores.

Se a criança tiver que frequentar escolinha maternal, procurar uma que se
preocupe com esses cuidados, garantindo o mínimo possível de mudanças.
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FASE FÁLICA

Dos 4 anos e meio até 6 anos.

Período em que se inicia a afetividade propriamente dita e
a criança se torna chorosa, pedinte, medrosa. É nesta fase que a criança
começa a diferenciar os sexos, pois o cérebro começa a reconhecer os
estímulos sexuais, iniciando também a descoberta do próprio corpo, sendo
comum surgirem relatos de masturbação infantil. (DOLTO, 1972;
CAPELATTO, 2010).
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Por estar ainda sob o domínio do princípio do prazer, passa a desejar o
prazer que os pais sentem um com o outro, manifestando vontade de ocupar
o lugar deles. A menina quer ser namorada do papai e o menino da mamãe.
Os pais devem respeitar o direito de manifestar o desejo, sem, no entanto,
ter que satisfazê-lo. Basta entrar com o limite, que é a manifestação do
desejo dos pais um pelo outro.

As questões levantadas pelas crianças a respeito da sua origem ou da
diferença anatômica entre homens e mulheres devem ser respondidas de
maneira objetiva e verdadeira, sem se estender além do que foi perguntado.
É comum a criança perguntar sobre seu nascimento, e os pais devem
responder descrevendo a gravidez e o nascimento, enfatizando o desejo
deles pela presença desse filho em suas vidas. Em caso de adoção, deve-se
sempre contar a verdade ao filho, e se ainda não se comentou esse fato, de a
criança ser adotada, o momento também é apropriado, inclusive para deixar
clara a vontade de ter esse filho presente na família.
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FASE DE LATÊNCIA
Dos 6 aos 11 anos.

Medos e Angústia do Crescimento. Nesta fase aparecem
emoções ligadas ao medo, tiques, movimentos neuróticos etc., devido ao
surgimento da “Angústia do Crescimento”, que é a ambivalência entre o
desejo da criança em crescer e o medo das perdas consequentes desse desejo.
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É comum crianças dessa idade desejarem ficar com colegas do mesmo sexo,
como uma busca pela identificação. Percebe-se, nas escolas, que os meninos
se juntam em grupos e as meninas em outros grupos e, geralmente, não se
gostam. Meninas acham meninos “nojentos” e meninos acham meninas
“chatas”. Essa diferenciação é normal, pois faz parte do desenvolvimento
infantil (FREUD, 1973; DOLTO, 1972; CAPELATTO, 2010).

Torna-se fundamental, neste momento, a identificação simbólica entre pais
e filhos, contando sobre si mesmos, relatando experiências e vivenciando
situações juntos.

Caso um dos pais não seja presente (por morte, por exemplo), deve-se
mostrar fotos e contar histórias sobre essa figura ausente, para torná-la
presente afetivamente (FREUD, 1973; DOLTO, 1972; CAPELATTO, 2010).

Os medos desta fase são mais intensos, pois a criança já consegue fazer
associações de ideias e criar medos imaginários. Por exemplo, ao ouvir
uma história em que morre o pai ou mãe do personagem, a criança passa a
ter medo da morte de seus pais. Ao ouvir conversas sobre assaltos na casa
de amigos, certamente terá medo de ser assaltada e irá pedir aos pais se pode
dormir com eles.

Neste momento, é importante ressaltar a normalidade desse medo e ajudar
a criança a entendê-lo como uma possibilidade de se cuidar. É porque temos
medo que lembramos de tomar alguns cuidados que nos ajudam a prevenir
muitos perigos.
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FASE DA ADOLESCÊNCIA
A partir dos 11 anos, com os hormônios sexuais atuando, surge a
entrada na adolescência, dispersando a atenção, e deixando as emoções
flutuantes, com necessidades não inteligíveis pela consciência. Nas
meninas, a entrada nesta fase é marcada pela menarca (primeira
menstruação), mas nos meninos não há um marco específico.

Mudanças de humor, julgamentos falhos, busca pelo prazer
e recompensa o tempo todo. Estudos atuais demonstram que o nível basal
de dopamina (relacionada a comportamentos socioemocionais e regulação
motivacional e afetiva) é reduzido em relação a adultos, levando a uma
sensação de que o prazer vivido e a recompensa nunca são suficientes.
Porém, substâncias farmacológicas e drogas (lícitas e ilícitas) causam a
liberação desse neurotransmissor, aumentando a sensação de prazer
(STEIMBERG, 2008).
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Com isso, surge a necessidade de repetir o comportamento, gerando as
dependências psicológica e química, que explica o porquê os adolescentes
têm maior facilidade em se envolverem em adições (consumo de
drogas/hábitos compulsivos). Com tantos conflitos e com as mudanças
corporais, esta fase se torna conhecida pelo aumento da sensação de
angústias, geralmente apresentadas em forma de agressividade.
O adolescente agressivo é um ser angustiado que está pedindo
ajuda,

esperando que alguém cuide dele, suportando suas dores e

preocupações. Essa angústia é motivada, na maioria das vezes, pelo
conhecimento que começa a ter da vida, o que engloba “jogos de poder”,
limites impostos pelos pais nas coisas prazerosas do dia a dia, medo de
perder alguém querido, medo de morrer, questões amorosas e o estar bem
esteticamente. Outras manifestações dessa angústia são as mudanças de
hábitos repentinamente, excesso de exposição social, mudanças de
condutas e crenças, ou ficar inquieto.
Surge, portanto, a necessidade de cuidadores que sejam
referências afetivas, para acolher essas angústias (através da escuta), como
forma do adolescente perceber que é capaz de lidar com as dores da vida e
de diminuir assim a sensação de não saber lidar com seus sentimentos.
Quando os pais e educadores se defrontarem com a angústia do adolescente,
deverão se colocar como ouvintes, próximos e presentes, pois, quando a
angústia se torna verbo, se torna fala, se torna palavra, ela consegue se
transformar numa defesa psicológica que faz com que esse sujeito
angustiado falante consiga encontrar os sentimentos antes citados que ele
não teve mais contato (que são a raiva, o medo e a culpa).

Assim, trazendo à tona do seu consciente raivas, medos e culpas, o sujeito
pode diminuir sua angústia e encontrar respostas que lhe deem suporte, que
lhe sejam um bálsamo para a impotência que sente quando se defronta com
a sensação do fim de coisas que estão em jogo na sua vida (CAPELATTO,
2013).¹
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SOU UMA MÃE SUPERPROTETORA?

Superproteger a criança é prejudicial para o seu desenvolvimento motor,
sentimento de autonomia e individualidade, principalmente nos três
primeiros anos de vida.

Embora seja um período que exige dos pais muita renúncia e vigilância, é
preciso diferenciar comportamentos de superproteção daqueles de
proteção necessária.
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Permita que a criança explore livremente tudo o que não lhe apresentar
perigo. Se for algo que te incomoda, nomeie esse objeto, mostre a ela,
explique sucintamente para que serve, e dê-lhe outro em troca.
Para o desenvolvimento do tato e outros sentidos ofereça brinquedos
seguros, feitos de materiais naturais, como algodão, lã ou madeira.
O andar da criança que está aprendendo deve ser vivenciado, não ensinado.
Ela precisa se arriscar cair, de sua própria altura, e aprender
espontaneamente, pois o movimento do primeiro ano de vida estimula o
sistema neurossensorial que constitui um pré-requisito necessário para o
desenvolvimento da fala e, posteriormente, da leitura e da escrita, ativando
as áreas cerebrais destinadas a esse fim. Daí a importância de se permitir que
a criança vivencie todas as etapas desta fase, pois pular uma delas gerará
dificuldades no futuro. (STIRBULOV e LAVIANO, 2015).

Nunca faça por ela o que ela já sabe fazer. Estimule a independência. Deixe
que exercite o abaixar, levantar (desenvolverá o espaço tridimensional); que
busque os objetos (alimenta a força de vontade – seu enfraquecimento
poderá ser levado para toda a vida), e não dê andadores (atrapalha o
desenvolvimento neuromotor).

Incentive a fala conversando sempre com a criança e evite a fala
infantilizada. A criança que bem desenvolve a fala estará prontamente
preparada para a fase do pensar, pois já terá dominado o espaço (andar) e o
tempo (falar).

Estimule o pensar. Na faixa dos três anos, a criança começará a
desenvolver a memória e tomará consciência de si mesma (de que é pessoa
diversa do pai e da mãe). É normal que seja teimosa, birrenta e diga “não”
para tudo. É o momento de impor os limites necessários, enfrentando a sua
negativa com firmeza e sem agressividade. Caso ela não ceda, conduza-a
para a tarefa desejada, sem grandes explicações pois a ordem já foi dada. Não
é necessário dar a segunda ordem.
O excesso de recomendações é prejudicial. Mãe e pai que falam demais não
constroem autoridade. Selecione o que você vai exigir. Deixe a criança ser
livre de vez em quando. Fiscalização demais passa para os filhos sensação
de desconfiança permanente, e gera comportamentos como: mentiras,
indiferença, fugas, complôs.
Não se desespere na frente dela de maneira desproporcional ao problema.
Isso transmite nervosismo, além de dar espaço para um “mimo” fora de hora.
Ela sentirá o prazer de ser “vítima” para chamar atenção.

Não tenha medo de birras ou situação de frustração. A criança precisa
aprender a lidar com as frustrações hoje, pois amanhã será muito custoso
aprender. Diferencie desejos de necessidades. A necessidade física, afetiva,
precisa ser atendida. O desejo não; dependerá das circunstâncias.
Não dê tudo o que a criança pedir. Faça com que a espera alimente o desejo
dela por algo. Ganhar sem desejar torna as conquistas banais e passageiras.
Alimente o afeto e a lucidez. É preciso saber educar de maneira afetuosa,
empática, sendo firme e coerente ao mesmo tempo.
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E QUANDO MEU FILHO QUER
DECIDIR TUDO?

Muitos pais se confundem, inclusive pais de filhos adolescentes, com
questões ligadas à autonomia de seu filho e ao poder de decisão. É natural,
saudável e humano que os pais permitam que seus filhos façam escolhas cuja
importância seja compatível com os princípios familiares, e proporcional à
idade deles.

Mas os pais nunca devem se esquecer de que ainda são responsáveis por seus
filhos, mesmo e principalmente quando estão na adolescência. Sendo assim,
sempre haverá uma margem de decisão em relação à qual somente os pais
estarão incumbidos de tomar. A título de exemplo, uma criança pode
escolher a roupa que irá a uma festinha de aniversário. Porém, se a roupa não
condiz com a temperatura do dia, caberá aos pais proporem opções dentre
aquelas viáveis. Assim, a escolha não será eliminada, mas limitada.
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Outro bom exemplo é aquele dos pais que entram na loja de brinquedos, e
logo a criança começa a pedir tudo. Se for momento de comprar, eles podem
estabelecer limites à sua escolha, como faixa etária, preço, tipo de brinquedo
condizente com as condições da família etc.

Quanto ao adolescente, a este caberá decidir que profissão escolher,
competindo aos pais orientá-lo nas dúvidas, inclusive esclarecendo sobre a
situação financeira da família, caso ainda sejam seus responsáveis neste
ponto.

Ou também, os pais poderão decidir que o filho adolescente não deixe seus
estudos, devendo cobrar dele um bom desempenho, independente de
recompensas. Assim também, que o filho possa sair de casa à noite com os
amigos, sob determinadas condições.

Muitos pais, quando o filho entra na adolescência, já não sabem negociar a
realização de determinadas tarefas, principalmente quando o adolescente
age com desprezo às recomendações e, muitas vezes, com agressividade.

Porém, isso não significa que o filho não precise mais dos pais. Pelo
contrário. Os pais precisam vencer a tentação de “relaxar na educação” de
seu filho após constantes reações de desprezo por parte dele.

A adolescência é uma fase marcada pela necessidade de o indivíduo se ver
capaz de se afastar de seus pais para buscar a sua identidade e
independência. No entanto, os pais não devem deixar de educar o
adolescente pensando que não são mais úteis na vida dele. Nesta fase é
natural que o adolescente conteste tudo o que foi feito por seus cuidadores,
e não esteja disposto a valorizar suas opiniões.

É recomendável, assim, que os pais aprendam a ouvir com afeto as angústias
de seus filhos, evitando julgamentos e preferindo intervenções realmente
necessárias, assumindo com compreensão e amor mais esse momento
desafiador na sua educação.

Por outro lado, se os pais desistem de educar o adolescente, ele se
perguntará: “como serei alguém, se não sou alguém para os meus pais?”
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POR QUE PRECISAMOS FALAR DE
AFETO?
43

“Não preciso aprender nada disso, pois fui criado assim, com os pais
trabalhando fora o dia todo, apanhei muito e estou aqui, inteiro: formei uma
família, tenho minha profissão, sou uma pessoa realizada. Por isso, acho que
estudar formas de educar é uma bobagem.”

Este é um pensamento comum de muitas pessoas, especialmente daquelas
que se saíram bem frente às adversidades, conseguiram superar desafios e
construir objetivos de vida. Porém, há pessoas que não conseguem superar
seus conflitos de maneira saudável. E isso, a RESILIÊNCIA explica.

Quem não desenvolve essa capacidade pode buscar refúgios e apresentar
sintomas nocivos dos mais diversos (doenças psicossomáticas, drogas,
depressão, isolamento social, desvios de caráter etc.).

Nenhum pai que ama seu filho lhe deseja um quadro futuro de instabilidade
emocional, marcado pela desconfiança do mundo e das pessoas,
desinteresse generalizado, apatia, dificuldade

de

fazer

planos e

implementá-los, de estabelecer relacionamentos sólidos, entre outros
problemas que o impeçam de se realizar como indivíduo.

Vivemos numa sociedade extremamente consumista, que valoriza o “ter” e
não o “ser”, e esta mentalidade cria em muitas pessoas a ilusão de que
somente o “ter” é sinônimo de sucesso pessoal.

Esse estereótipo disseminado em nossa cultura faz com que cada vez mais
as famílias priorizem sua trajetória profissional, em prejuízo do convívio
familiar e afetivo.

As consequências, muitas vezes, apenas são percebidas com o passar do
tempo, ao longo do desenvolvimento infantil, ou na adolescência, quando as
fraquezas e as fugas diante dos problemas, ou os desvios de caráter começam
a aparecer, e atingem diretamente a paz familiar que anteriormente parecia
inabalada.
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A HISTÓRIA DO ABANDONO
47

A criança “em segundo plano” não é surpresa na história da humanidade. Há
vários episódios que relatam esta prática, a exemplo do Antigo Testamento
(abandono de Ismael, filho de Abraão, e de Moisés), da Mitologia Grega
(Édipo, filho de Laio e Jocasta) e da Filosofia Grega (Platão achava que os
pobres não deviam ter filhos e Aristóteles defendia o abandono como forma
de controle do tamanho da família).

Gregos e romanos consideravam os pais donos dos filhos, mentalidade que
autorizava o infanticídio. Na Idade Média e no Renascimento, há registros
de que o índice de mortalidade infantil na Europa girava em torno de 80%.

Na Grécia Antiga, os meninos começavam o serviço militar aos 8 anos com
treinamento rígido para a sobrevivência.

Na Roma Antiga, havia um local chamado Coluna Lactária onde bebês eram
abandonados e podiam ser recolhidos por quem os desejasse.

Posteriormente, com a interferência da Igreja foi criada a oblata, local onde
crianças eram deixadas para serem doadas a instituições de caridade. A
criança era então obrigada a adotar a vida religiosa. Também havia aquelas
crianças colocadas na casa de famílias, onde se dedicariam à vida doméstica.

Custaram vários séculos até que as crianças passassem a ter um pouco mais
de atenção. Contudo, ainda no Brasil Colônia, crianças eram feitas de
escravas, e tratadas no mesmo patamar que animais de estimação.

Ao longo da história, uma das soluções encontradas para enfrentar o
abandono foi a “roda dos expostos”, uma espécie de caixa conectada à Igreja,
ou a uma entidade pública ou privada, onde poderiam ser deixados os bebês
rejeitados. Como consequência, surgiu a figura das “amas de leite”. No
Brasil, a última “roda dos expostos” de que se tem notícia foi a de Santa Casa
de São Paulo, extinta em 1951.

Depois disso, o advento da industrialização fez surgir as creches, onde
pobres e operárias passaram a deixar seus filhos enquanto permaneciam
trabalhando.

Com o processo de pasteurização do leite, o uso disseminado das
mamadeiras etc., as “rodas dos expostos” foram se extinguindo, bem como
as “amas de leite”.

O progressivo rompimento das relações conjugais fez com que muitas
mulheres passassem à condição de chefe de família, arcando com grande
parte das responsabilidades e subtraindo, portanto, de seus filhos, maior
tempo de dedicação que ainda existia.

A par do fato de sabermos que ainda existem maus tratos a crianças na
forma de trabalho infantil, violência psicológica, física e sexual, o Projeto
AFIN propõe a discussão sobre um dos mais importantes, senão o maior
fundamento das variadas espécies de abandono: o afetivo.
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OS REFLEXOS DA FALTA DE AFETO NA
ADOLESCÊNCIA E VIDA ADULTA
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Cada sujeito humano, para conseguir trabalhar seu processo de
“humanização”, isto é, para chegar a ser lúcido, maduro, consciente, mais
liberto das pulsões que o conduzem a uma vida ligada somente ao Princípio
do Prazer, precisa passar por fases.

Fases essas que se associam a cada ser de acordo com seu material genético,
principalmente o neurológico, mais o meio ambiente e a qualidade de
cuidados psicológicos que vai receber, estes de vital e final importância para
um suficiente desenvolvimento sadio e com possibilidade de deixar uma
marca lúcida para que o sujeito possa criar defesas frente ao que irá
enfrentar em sua vida adulta.

Em cada fase há a necessidade de certos cuidados e a presença do adulto
suficientemente saudável para suportar as reações normais que cada
aspecto específico das fases exige e oferece.

O que vemos hoje é uma busca incessante e compulsiva pelo prazer
imediato, do qual decorre a “angústia”, emoção presente sempre que nos
defrontamos com a possibilidade do fim das coisas, como o fim do dia, da
semana, da festa, da vida, do namoro, do casamento etc.

Disso gera uma impotência muito grande e uma ausência de respostas para
esses eventos e situações, proporcionando ao sujeito, principalmente na
adolescência, uma dificuldade de ter acesso às emoções fundamentais, que
são a raiva, o medo e a culpa (CAPELATTO, 2013).
Essa dificuldade terá como consequência o sentimento interno de vazio, de
perda das defesas psicológicas importantes e isso, que chamamos de
angústia, poderá levar o sujeito em questão a recorrer a substâncias
químicas, ideações suicidas, perda da crença pela vida, perda dos sonhos,
dificuldade em elaborar sonhos e, enfim, interromper uma trajetória
importante em desenvolvimento.

É de suma importância que os pais compreendam os
problemas de seus filhos e participem da vida dos mesmos para que possam
garantir o desenvolvimento adequado das estruturas psicológicas. Da
mesma forma, os filhos ficam mais tensos quando percebem que os pais
sofrem com os sintomas deles, (DOLTO, 1984, 1990; MANNONI, 1971,
1982).

Ser suficientemente saudável significa ter aprendido a controlar seus
próprios impulsos e conseguir manter equilíbrio frente à angústia, a raiva,
os medos do filho.

Crianças normais
reagirão de forma a criar psicopatologias específicas à ausência de
cuidadores na passagem das fases: transtornos de ansiedade, distúrbio
desafiador e de oposição, encoprese, enurese, transtornos de alimentação,
estereotipias motoras e muitas outras ocorrências que podem se tornar
graves e desencadear quadros depressivos, psicóticos e, principalmente,
distúrbios graves de conduta na adolescência e na vida adulta.
(CAPELATTO, MOYSÉS, MINATTI, 2014).

Winnicott, em 1958, nos dirige a uma questão de terrível consequência, que
é o surgimento de uma personalidade perversa, que ele denominou de
crianças “ruthless”, aquelas que não se importam com os outros, que são
capazes de agir sem nenhuma crítica (juízo crítico) e são capazes de causar
danos profundos e sem sentimentos de responsabilidade pelos atos
cometidos ou pelos outros que sofreram danos.
O cinema nos trouxe um filme que retrata uma família vivendo as não
chamadas parcerias das fases normais do desenvolvimento, no qual um
menino irá se desenvolver com uma personalidade “ruthless”. O filme foi
chamado no Brasil de “Precisamos falar sobre Kevin” (“We Need to Talk
About Kevin”, direção de Lynne Ramsay).

Os abusos de diversas ordens, como o abuso sexual (na pedofilia e nas
situações vividas por pequenas crianças junto aos seus parentes doentes),
perdas por morte ou por separação, doenças precoces com perdas etc.,
também trarão suas consequências psicopatológicas, como a perda da noção
da realidade, as distimias, o transtorno afetivo bipolar, as ideações suicidas
e muitas outras classes de psicopatologias severas e de difícil intervenção.
Assim, é na e da família que a criança irá receber todo seu
suprimento e bagagem para suportar frustrações, entender seu limite frente
às coisas, frente aos seus objetos de desejo, construir seus alvos de vida e
criar sonhos de futuro.
Finalizando, o sujeito humano pode evoluir benignamente em seu
desenvolvimento psicológico se estiver mediado por um cuidador – pai,
mãe, familiares – capaz de suportar suas frustrações, raivas e souber
identificar, de uma forma afetiva, suas necessidades, garantindo a este
sujeito, através de limites adequados, saber esperar pelo prazer e aprender
a respeitar os outros, tornando-se um sujeito socialmente adequado, sem
prejuízos ao seu desenvolvimento psicológico.
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JÁ TERCEIRIZEI MEU FILHO,
E NEM SABIA
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O abandono emocional da criança se verifica em todos os níveis sociais e de
maneira contundente em toda a Primeira Infância. Muitos pais só percebem
isso quando o filho chega na adolescência, momento em que “perdem de vez
o controle” e “não sabem mais o que fazer” porque “já fizeram de tudo”.

No nascimento, nos casos em que não é indicada a cesariana, a escolha pelo
parto mais rápido, fácil e “supostamente seguro” suprime a oportunidade
de criação de maior vínculo entre a mãe e o bebê, que o parto normal oferece.
Na amamentação, crescem os índices de mulheres que desistem facilmente
de amamentar exclusivamente pelo seio, por desconhecimento, por ceder às
tentações do mercado quanto ao que é mais fácil, ou para manter a sua forma
física (ditadura da beleza), prejudicando o vínculo que a amamentação
oferece a elas e aos seus bebês.

- Desde muito cedo, as crianças são terceirizadas aos cuidados da escola ou
de babás, como consequência da entrada da mulher no mercado de trabalho;

- Quando as crianças estão em casa, muitas são cuidadas, na verdade, por
parentes, avós ou babás. Estabelecem pouco contato físico com a mãe e,
portanto, emocional (dos 0 aos 2 anos em especial, o contato físico é
essencial para a afetividade);

- Mesmo com a mãe e/ou pai presentes em casa, estes se ocupam de outras
coisas que não o filho, colocando-o num estado de espera permanente, para
receber, enfim, poucos minutos por dia de efetiva atenção. Alguns, não
recebem nenhuma;
- Falta de diálogo com o filho;
- Separação física dentro da casa (cada um no seu cômodo; uma TV em cada
quarto; uso excessivo de celulares, tablets etc.);
- Falta de oportunidades de se reunirem (os pais trabalham muito e levam
trabalho para casa nos finais de semana ou durante a semana);

- Falta de oportunidade de conversarem sobre a história da família (há
crianças que nada sabem sobre seus pais, e pais que nada sabem sobre seus
filhos);

- A criança brinca sozinha. A criança que não tem irmão precisa conviver
com outras crianças em algum período do dia;

- Número elevado de pessoas na casa sem que seja esclarecido qual é o
efetivo responsável pela criança (todos cuidam e descuidam ao mesmo
tempo). Ela está com todos e com ninguém. Existe
identificação de quem é o agente educador;

dificuldade de

- Ajuda de babá que não é afetiva ou a colocação em escola que não prima
pela afetividade (há quem só observa a beleza e a sofisticação como
requisitos da escola). Na ausência dos pais, é importante uma pessoa que
seja referência para a criança em termos de cuidado e afetividade. Muitas
vezes, os pais acabam sentindo ciúmes da babá e a dispensam, prejudicando
ainda mais a criança;
- Falta de acompanhamento na fase escolar. Se esta não interessar aos pais,
não interessará à criança, que se sentirá desmotivada;

- Sobrecarga de atividades para as crianças, para que estejam ocupadas e
supostamente não sintam a ausência dos pais.

A conjuntura mundial tornou as pessoas mais competitivas.
A busca incessante pelo bem-estar profissional e pelo alcance de um
determinado padrão de consumo reflete diretamente nas famílias, que
muitas vezes priorizam jornadas de trabalho intensas para atender a
solicitações externas, ainda que em período de férias, fins de semana, folgas,
entre outros compromissos.

Não há problema que abracemos atividades em nossas vidas, mas
precisamos avaliar se o momento que passamos com os nossos filhos
viabiliza o fortalecimento do convívio familiar e a necessidade de a criança
ser criança, enfim, se esse momento é qualitativamente suficiente para
suprir a ausência dos pais em outros períodos de sua vida.
Vale dizer: se o momento que os pais passam com seus filhos for constante,
diário, de qualidade, prazeroso, intenso, afetivo, ainda que pouco, é possível
que estes consigam resistir futuramente às consequências desse
afastamento, sob o ponto de vista emocional.

Se, por outro lado, as várias formas de ausência forem frequentes sem que
haja recompensa afetiva (e não material, a exemplo de brinquedos,
guloseimas etc., e nem social, a exemplo de viagens, passeios em
supermercados, shoppings etc.) diretamente pelos pais, é possível e
provável que o filho futuramente revele comportamento ou autoestima
indesejável. Tampouco vale passar o tempo todo com a criança se o cuidador
está constantemente irritado, agressivo, é negligente, enfim, não exerce
bons estímulos sobre ela.
________________________________
Referência bibliográfica:
MARTINS FILHO, José. A criança terceirizada: os descaminhos das relações
familiares do mundo contemporâneo. 6ª. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.
Ilustração: Victor Diógenes Art.
Mais informações: www.projetoafin.org

A CRIANÇA ACEITA O MUNDO
QUE VOCÊ LHE OFERECE
Viver num ambiente feliz e tranquilo é desejo de todas as pessoas. Mas na
Primeira Infância tem uma importância especial.
É nessa fase que a criança desenvolve seus traços de caráter, aguça ou não o
seu temperamento natural e pode incorporar traumas para a vida toda.

O bebê tem sentimentos desde a concepção. Não demora muito ele já
consegue captar se o ambiente externo está tranquilo ou agitado, triste ou
tenso. Ele não sabe dos fatos, mas sente a reação da mãe frente a eles.
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A violência e a agressividade entram em nosso cotidiano de várias formas, a
começar pelo nosso modo de falar. Os pais sempre devem estar atentos a
certos conteúdos expostos às crianças, não somente pela TV, mas pela
conversa entre adultos, ou pelo acesso à material físico ou digital. O lado
perverso do mundo deve ser mostrado a uma criança aos poucos, na medida
da sua capacidade de compreensão e reação.
Se o adulto desenvolve a capacidade de ler o que está por trás de uma atitude
da criança, decifrando

seu

comportamento (raiva,

agressividade,

hostilidade) sem censurá-la, aí então poderá auxiliá-la. Muitas vezes, as
crianças não trazem uma intenção de maldade, mas sim de humano. Quando
o adulto utiliza como resposta a fala correta, a que faz sentido, a que
constrói, faz com que a criança, através da fala, saia vencedora do conflito e
se conheça, aprendendo a lidar com os sentimentos e, o mais importante,
apropriando-se da liberdade e tendo o domínio da linguagem, enriquecida
então pela sua própria vivência e compartilhada com o adulto. (CYRINO,
Hélio Fernando Ferreira. Cuidar dos filhos e manter o casamento hoje.
Prevenção da vida).

Na Primeira Infância, tudo o que é visual para a criança é também real. Por
isso, o que, para o adulto, é uma simples luta entre “bichos” na TV, para ela
pode representar um ato de violência presente na sua vida, pois a criança
materializa com facilidade a tensão exposta em imagens.

Por outro lado, quando a criança ouve histórias infantis, ela tem a
oportunidade de aprender que o mal existe, limitado pela sua imaginação
segundo a faixa etária. Contar histórias para uma criança é um momento
riquíssimo em aprendizagem e afeto.
A criança que tem conhecimento de coisas fora da sua faixa etária é
impedida de viver a sua inocência, seu faz de conta, seus sonhos, pois é
invadida por informações e problemas cujas soluções ela não saberá
encontrar, e, certamente, sentirá a angústia por não saber lidar com isso.
O mundo da criança precisa ser bom. Assim, ela adquire confiança em viver.
O que é necessário para o seu desenvolvimento precisa ser provido por meio
do brincar, afeto, limites, sono, ritmo e alimentação. Isso é dar para a criança
o lado bom do mundo. Não é o caso de ignorar os problemas do mundo, em
uma visão romântica, mas de fortalecer a individualidade da criança com
aquilo que é bom. Assim, ela conquista confiança, segurança e força interior,
que são os alicerces para a estrutura do ser humano. (STIRBULOV, Sandra.
A arte de educar em família: os desafios de ser mãe e pai nos dias de hoje).
Quando nasce uma criança, muitos pais precisam se reeducar, pois, como na
Primeira Infância o senso crítico ainda não é desenvolvido, ela irá absorver
tudo o que aprender, imitando seus pais, familiares, professores e, na
ausência de agentes educadores, aqueles que exercerem influência sobre ela,
seja qual for a qualidade dessa influência.

Pais e cuidadores precisam ser os maiores construtores da personalidade
de suas crianças, permitindo que elas cresçam confiantes de que existe um
refúgio seguro no qual poderão se apoiar nos momentos de dificuldade.
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VER TV, PRA QUÊ?
A TV é um meio de comunicação de grande alcance na vida das pessoas e de
uso frequente para a distração das crianças.
Porém, expor uma criança diante da TV por longas horas nada acrescenta
na sua educação.
Para ligar a TV é preciso ter uma finalidade específica.
A vida ou grande parte das horas da vida de alguém não pode se resumir a
um mundo imaginário. O ser humano precisa e deve criar para se sentir útil.
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É comum, atualmente, que crianças fiquem em frente à TV horas seguidas
por mera conveniência familiar, pois ali elas “calam a boca”, evitando
desgastes, birras e confrontos em torno dos seus desejos.
Ligar a TV para ver um programa em especial, que tem um início, meio e fim,
não tem problema. Mas ligar a TV para suprimir o convívio familiar é
eliminar chances de a família educar a criança através dos conflitos que
surgirem desse convívio, e de lhe permitir a realização de sua atividade
principal e mais sadia: brincar.
A TV, quando mal utilizada ou utilizada em excesso, é alienadora, gera
preguiça, passividade e ilusão de mundo, além de estimular o consumismo
existente também nos canais infantis.
O mesmo pode-se dizer sobre os aparelhos e jogos eletrônicos e uso da
internet por crianças.
Isso sem contar que o excesso de imagens inibe a imaginação da criança, sua
criatividade, pois tudo já vem pronto, definido em sua forma, em sua cor, em
seu estereótipo.
Dificilmente as crianças de hoje têm tempo para pensar em um castelo, em
uma princesa, em um herói, ou em uma paisagem diversos daquilo que a tv,
o computador, e a internet já mostraram para elas.

A exagerada rotulação das formas, cores e sons de todo o universo que ainda
caberia ser explorado pela criança colabora para o enfraquecimento de sua
força de vontade, eis que ela já não precisa pensar, sonhar, imaginar. E, pior,
sente-se insegura de fazê-lo, pois, como uma “esponja”, só faz incorporar a
grande quantidade de informações a que está exposta.
Se o adulto não a orientar acerca do conteúdo trazido por esses meios de
comunicação e limitar o seu uso, a criança crescerá engessada no seu
potencial criativo e na formação do seu senso crítico.
Assim, para estimular de fato a imaginação da criança é altamente
recomendável o brincar livre, em local com espaço razoável, assim como a
contação de histórias, a fim de que a própria criança possa pensar e criá-las,
sem inibição.
Pergunte-se: meu filho realmente precisa ver TV? Isso é uma necessidade
para quem? É o melhor que posso fazer por ele?
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OS QUATRO PILARES PARA
UMA BOA SAÚDE EMOCIONAL
De modo geral, os pais desejam que seus filhos cresçam e se desenvolvam
como pessoas de bem: sejam honestos, trabalhadores, sociáveis,
responsáveis, altruístas, educados, tenham equilíbrio financeiro e
emocional, entre outras qualidades.
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E por que, ainda assim, a nossa sociedade se depara com cidadãos cada vez
mais inseguros, dependentes e instáveis emocionalmente?

Se o seu filho não estiver emocionalmente preparado para lidar com as suas
frustrações, ele poderá buscar algumas formas de passar por elas, sem sentir
os seus efeitos.

O cérebro da criança ainda está em desenvolvimento, e a sua estrutura
emocional ainda permite reações primitivas, selvagens, ou seja, a criança não
sabe se controlar diante de situações desagradáveis.

Caberá aos pais a tarefa de ocupar esse território cerebral com princípios e
valores condizentes com uma vida socialmente aceitável, antes que forças
externas o façam.

Como já foi dito, a criança ainda não tem senso crítico de si mesma, é uma
“esponja”. Se os pais não trabalharem para que a criança absorva bons
sentimentos e boas posturas perante a vida, outros poderão fazê-lo, e isso
não necessariamente a conduzirá para o bem.

Então, como trabalhamos a afetividade na Primeira Infância?
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1 º. LIMITES.
A imposição de limites permite que os filhos percebam que fazem parte de
um mundo, que estarão sujeitos a certas escolhas, e vivem em sociedade.
Logo, deverão respeitar limites para que possam ter liberdade.

Limites são impostos adequadamente quando não confrontam com uma
necessidade.
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A título de exemplo, uma criança que está no mercado e chora porque pede
um chocolate pode estar faminta, mas os pais não precisam saciar sua fome
com o chocolate. É preciso diferenciar desejos de necessidades. Nesse
caso, comer algo é necessidade. Comer chocolate é desejo.

Deixar de atender as crianças nas suas necessidades pode ser cruel, pois as
desgasta física e emocionalmente, além de fazer com que se sintam
desprezadas, resultando a negativa em um ato de autoritarismo e não de
autoridade.

A autoridade é sabedoria; o autoritarismo é imposição (por meio da força
física ou verbal).

“O autoritarismo gera repressão, que é impedir, pela ameaça, chantagem ou
castigo, uma determinada ação ou movimento do outro. Quando a repressão
é muito grande, a criança se molda a ela e sofre calada; ou se rebela, e então
podem surgir dois comportamentos opostos – por exemplo, ser tímida em
casa e bagunceira na escola, ou vice-versa.” (STIRBULOV e LAVIANO,
2015).

O autoritarismo, exercido pela chantagem, gera sentimento de culpa na
criança. Já aquele, demonstrado através de exigência muito severa e rígida,
gera falta de confiança em si próprio, pois qualquer erro será castigado.

A autoridade é conquistada quando o adulto consegue se fazer obedecer, em
um momento em que as necessidades físicas e afetivas da criança estão
atendidas. É saudável para ela saber que o seu prazer tem regras.

A título de exemplo. A mãe passou o dia todo no trabalho, e quando
encontra a criança já começa a fazer exigências sem passar um espaço de
tempo com ela, para o alimento do afeto. Difícil exigir que ela se comporte
adequadamente se não recebe a atenção que esperou por todo o dia.

É inadequado sair dizendo não para tudo o que a criança faz. Isso dificulta
a formação da autoridade do adulto. Mas dizer não em alguns momentos,
nos mais importantes, permitindo algumas peripécias naturais da infância,
é saudável e recomendável.

Se uma criança se comportar como um adulto, correta no seu
comportamento etc., algo está errado. É natural que desafie limites, que
resista, que esperneie. Os pais não podem ter medo que chore para tentar
obter o seu objeto de desejo. E nem se acomodar para evitar os momentos
de crise, pois são esses que proporcionarão a convivência necessária para o
ato de educar. Mas devem primeiramente verificar se as necessidades
físicas e afetivas da criança foram supridas.

A autoridade se conquista através do estabelecimento de regras claras,
possíveis de serem cumpridas pela criança (conforme sua capacidade
momentânea). No caso de descumprimento, devem vir acompanhadas de
consequência.

A consequência deve ser aplicada com tranquilidade, como evento natural
da inobservância da regra (relação causa/efeito).

Se a consequência já é esperada e a regra é clara, pode acontecer de a própria
criança se auto aplicar a consequência.

A aplicação da consequência sempre quando há o descumprimento da regra
faz com que a criança se sinta segura diante da previsibilidade dos seus atos.

Se cada dia acontece de um jeito, se a palavra do adulto não se sustenta, a
criança tenderá a não acreditar na relação causa/efeito, e poderá ser
desobediente em excesso.

Estabelecida a regra e prevista a consequência, para que a criança obedeça
existe uma dica que é muito interessante:
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COMO IMPOR LIMITES A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES?

Os prazeres da vida exigem limites para que possamos estar preparados
para as frustrações. Até para os bebês os limites devem ser impostos,
observada a sua capacidade de tolerância que, no primeiro ano, não passa de
alguns segundos ou poucos minutos.
Pais e cuidadores transmitem naturalmente ao bebê noções de limites ao
fazê-lo esperar por alguns minutos o preparo da comida ou da mamadeira,
por exemplo. Não é recomendável “deixar chorar”, pois a acolhida dá ao
bebê a segurança de que não será abandonado.
O bebê também pode aprender, com afeto e firmeza, que coisas não devem
ser atiradas no chão reiteradamente, e que não é aceitável um tapa ou uma
mordida, ainda que de brincadeira. Nesse caso, pais e cuidadores devem
mostrar com gestos como se faz carinho.
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Limites devem ser colocados através da fala clara, breve, firme e séria. É
desnecessário explicitar seus motivos, pois longas explicações não são
assimiladas na Primeira Infância e tendem a banalizar as ordens dadas.
A criança aprende afetivamente quando entende que o seu comportamento
tem consequência, seja boa ou ruim. Bagunçou, arrumou; obedeceu, tem
recompensa (que pode ser um simples elogio) etc. Palmadas, sermões,
castigos, “cantinho do pensamento”, ameaças, tudo isso pode oferecer algum
resultado imediato, mas não cria conceito sob o aspecto afetivo e os efeitos
tendem a não perdurar: logo a criança estará relutante novamente, poderá
até agravar o comportamento indesejado, ou ainda apresentar distúrbios,
especialmente em razão de agressões físicas.
Crianças de até 3 anos ainda precisam de maior acolhida na hora dos limites,
pois o sofrimento prolongado em razão de uma negativa pode gerar
sentimento de abandono. Nessa fase, ainda vale distraí-la com algum outro
assunto após a imposição dos limites.

Em outras palavras, imposto o limite, a criança pode se frustrar, chorar. Os
pais não devem ceder à birra, mas levar a criança a pensar em outra coisa,
tirá-la do ambiente ou propor uma atividade diferente. Assim, construirão
autoridade com acolhimento.

Crianças maiores de 3 anos já têm condições de suportar uma negativa sem
que o método da distração seja aplicado, embora possa ser usado. Ao ser
convidada a paralisar uma atividade para escovar os dentes, por exemplo, os
pais não devem esperar que ela vá voluntariamente. A negativa, a birra, a
contestação da ordem são absolutamente normais.
Uma estratégia que costuma dar certo é prever algumas regras antes do
início de determinada atividade, pois assim a criança entende que o adulto
também respeita o que é de seu interesse. Por exemplo: o adulto avisa de
antemão o momento em que a brincadeira vai terminar. Assim, a criança já
sabe o que a espera e será mais fácil aceitar a ordem imposta quando chegar
a hora de parar.
Quando o adulto critica insistentemente a criança porque ela prefere uma
atividade e não a que ele está propondo, poderá gerar nela um sentimento
de constrangimento sobre os próprios desejos, eis que não coincidem com
os do adulto, que os reprime verbalmente, de forma reiterada.
Por isso, caso não haja tempo de combinar regras, o adulto não deve
menosprezar o desejo da criança de continuar brincando, mas sim poderá
simplesmente lhe dizer que sente muito ter que parar aquela atividade para
fazer outra coisa, mas é preciso e não é culpa dela que isso aconteça.

Em caso de desobediência, os pais devem conduzir fisicamente a criança a
fazer o que foi ordenado, e não ceder (usar a força, mas sem o toque
agressivo, logo após à primeira resistência, evitando ter que repetir o
comando). Não é preciso dizer nada. Aliás, o silêncio diz muito mais. Na
hora da birra decorrente da imposição de limites, não se deve ignorar a
criança, mas sim observá-la sem esboçar reação, até que a irritação passe,
pois tentar conversar nessa hora estimula a continuidade do
comportamento, e ignorar totalmente pode lhe transmitir indiferença
afetiva.
Nessas ocasiões, de imposição de limites e consequente frustração, os pais
não devem levar para o lado pessoal eventuais gritos e movimentos
corporais resultantes e muito menos devolver a agressão. A agressividade
nunca deve ser aceita, nem por brincadeira.

Caso a criança queira agredi-los ou tente machucar a si mesma, o adulto
deve parar o que está fazendo e dizer à criança “não”, em tom firme e sério,
fazendo a contenção física, se necessário, apenas para evitar que ela se
machuque ou machuque alguém.

Os pais devem se manter calmos, quietos e quando a agressividade cessar,
perguntar se está tudo bem, se a criança está mais calma, e então prosseguir
no que havia sido determinado.

Os pais devem ainda evitar críticas na sequência ou iniciar ladainhas. A sua
postura sóbria já será suficiente para ensinar a criança.

A conversa somente pode se iniciar depois que ela se acalmar. A hora de
educar é aquela em que a criança está tranquila e em condições de ouvir.
Porém, a explicação deve ser breve, e quase se resumir ao desejo dos pais de
não querer que ela faça ou deixe de fazer algo.

O adolescente passa por uma série de mudanças físicas e psíquicas, de modo
que não estará muito em condições ouvir, ponderar argumentos, ceder. É o
período em que tudo o que os pais fizeram por ele passa a ser questionado;
em que ele busca pertencer a um determinado grupo, um espaço social e
inicia o distanciamento de sua família. Os pais, por sua vez, nunca devem se
distanciar dele por isso, mas sim suportar a fase, dosando as interferências.
O adolescente não deseja ouvir, mas ser ouvido. Ao ser ouvido, sem ser
cobrado em demasia, terá mais condições de se abrir, de confiar, de não se
sujeitar a comportamentos externos que possam levá-lo a maus caminhos.
Ainda assim, precisa receber limites, mas limites que lhe permitam viver a
sua fase, buscar alguma independência, alguma identidade.

Os pais precisam de muito equilíbrio na transmissão de valores sem se
descuidar do fato de que mudanças sociais existem e certamente ele as trará
para discussão em família, sendo o diálogo respeitoso, sereno e aberto o
principal instrumento para poder lidar com elas. Ainda que nem sempre o
diálogo seja possível, o importante é nunca desistir.
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2 º. ESCOLA.
Já faz um bom tempo que vemos grande parte das famílias colocar seus
filhos, de forma precoce, sob os cuidados da escola, para que ambos os pais
possam trabalhar fora e contribuir para o sustento da casa e o aumento das
condições materiais de seus filhos.

Essa é uma realidade que exige adaptação consciente dos pais a fim de que
a escola se torne um ambiente importante para a criança.
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Erro comum de muitos pais é justificar para a criança que ela somente está
sendo levada para a escola porque eles precisam trabalhar. Essa assertiva
somente reforça o fato de a família a estar delegando a terceiros. O melhor é
dizer que ela vai para escola porque lhe fará bem, pois é lugar de aprender
muitas coisas e de se fazer grandes amizades.

É também sempre importante lembrar que, por melhor que seja a escola,
mais recursos e aconchego ofereça, nunca conseguirá suprir o suporte
emocional de que a criança necessita na Primeira Infância. A criança sente,
pois logo percebe, que na escola ela não é um ser único, amado sem
limitações. Na escola, desde o início, é obrigada a tolerar diferenças, sem que
antes tenha cuidado de si própria, individualmente.

Outra questão a ser observada é o método empregado pelas escolas. É
interessante buscar escolas que adequem o desenvolvimento psíquico ao
físico da criança, respeitando as suas fases.

A criança precisa se desenvolver fisicamente para ter coordenação motora
que lhe permita alcançar os resultados intelectuais que lhe serão exigidos
no futuro. Além disso, o desrespeito às fases da criança gera descompasso
entre o seu desenvolvimento muscular, motor e intelectual.

Embora muitas experiências demonstrem que as crianças se adaptam muito
bem a toda forma de conhecimento que lhes é exposta atualmente (o que
alimenta a ideia de inchamento da grade curricular), esta conclusão resulta
de uma análise superficial, pois, sob o ponto de vista emocional, atribuir um
nível elevado de atividades às crianças é altamente prejudicial, pois o
conjunto subtrai delas tempo para a sua atividade mais importante na
Primeira Infância: brincar.
É imprescindível ainda que os pais demonstrem interesse sobre como seu
filho se desenvolve na escola, não apenas quanto ao aspecto do
conhecimento, mas o afetivo, social, ético. Importante ressaltar que a escola
é uma escolha dos pais, e não da criança, que certamente preferiria ficar em
casa na companhia dos pais (excepcionando os casos, cada vez mais
crescentes, de crianças que preferem ir à escola porque ali encontram maior
suporte afetivo).
Por todos esses motivos, a escola precisa ter sentido para os pais para que
ela possa ser compreendida e incorporada pelos filhos.
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3 º. BRINCAR.
A criança começa a brincar desde o útero. Com o nascimento, ela desenvolve
a sua consciência corporal por meio da descoberta dos membros do seu
corpo, e do movimento livre, quando aprende a andar.
Para a criança, brincar é descobrir o mundo. Pelas brincadeiras, a criança
cria papéis sociais, aprende a lidar com regras, limites corporais e estimula
a sua imaginação. No “faz de conta”, a criança vivencia situações e encontra
soluções para os seus conflitos internos.

O brincar trabalha a autonomia, a criatividade, o equilíbrio e o movimento.
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“Por meio do brincar, a criança exercita seus pensamentos, transformandoos em ação construída” (STIRBULOV e LAVIANO, 2015).

Mas brincar exige esforço e é essencial que o adulto o permita. O adulto que
ajuda uma criança a subir em uma árvore, por exemplo, suprime o esforço
natural que ela teria para aprender a subir ou a descer dela.
O brincar genuíno e tão necessário é aquele não dirigido por um adulto (pois
as brincadeiras dirigidas visam a desenvolver determinados raciocínios).
O brincar genuíno é livre, parte da imaginação da criança, existindo ou não
brinquedos, pois ela precisa de poucos recursos. Basta o espaço físico, um
quintal, a natureza ou a companhia de pessoas queridas.
O seu filho sabe brincar? Quantas vezes ele brinca genuinamente por dia?
Ele brinca sozinho?

Atualmente, com a vida corrida em razão do estigma social de que “quem
deu certo na vida” é apenas aquele que alcançou determinado padrão de
consumo, fazendo dos adultos trabalhadores incessantes, muitas crianças,
mesmo as mais abastadas financeiramente, não têm a oportunidade de
brincar, genuinamente falando.

Por estar repleta de brinquedos por todos os lados, o desejo que antigamente
a criança alimentava de ganhar determinado brinquedo depois de um longo
tempo de espera quase não existe.

As famílias aumentaram seu padrão de vida e passaram a adquirir com mais
facilidade os bens de consumo. Portanto, o desejo de ter já não depende de
significativa espera. A cada festa de aniversário,

uma infinidade de

brinquedos. Em algumas festas, há monitores e brinquedos prontos. Parece
que muitas crianças já não sabem brincar umas com as outras como ocorria
antigamente.
Não bastasse, no cotidiano de muitas famílias, para que os filhos percebam
menos a ausência dos pais, as crianças se transformam em pequenas
executivas, através da imposição de uma sobrecarga de atividades
extracurriculares, como inglês, ballet, tênis, música, futebol, judô, natação
etc., inclusive nos finais de semana. Assim, poucos horários sobram para um
encontro entre amigos ou atividades sem programação, o que inibe a
criatividade da criança. Isso sem se falar do uso indiscriminado de
eletrônicos e celulares por crianças.

Quanto mais “engessada” estiver a cabeça do seu filho, com o uso
exagerado de TV, vídeo game, computador, celular, menos terá abertura
para a criatividade. Permita o mínimo possível o uso desses recursos.
Quanto mais tempo livre a criança tiver, mais oportunidade terá para criar
brincadeiras sozinha, dependerá menos da intervenção de um adulto,
sentirá afetividade ao estar livre para isso, e poderá interagir com outras
crianças.
Brinque com seu filho quando estiver disposto (por exemplo: chegado do
trabalho, após o banho). Crianças são muito sensíveis. Elas percebem
quando o adulto brinca porque se sente obrigado, principalmente se
imperar o mau humor, a agressividade e a ansiedade. Quanto mais agressivo
e indiferente, mais atenção a criança buscará.
Nos momentos de cansaço, se não puder brincar (é natural que o adulto
não queira passar tantas horas no contexto infantil), convide-a para brincar
perto de você enquanto realiza alguma atividade, ou seja, mostre que ela é
bem-vinda, permitindo-lhe um convívio mais próximo.

Atualmente, tudo o que se costuma ver no mundo adulto encontramos na
forma de “brinquedo”, como se existisse um mundo ideal paralelo; tudo se
fabrica, e os livros de histórias estão cada vez mais sofisticados, não
deixando muita margem para a criatividade. Assim, é também proveitoso
buscar realização de brincadeiras que independam de tantos aparatos e
imagens.

Para que seu filho não fique mexendo nas suas coisas, monte um espaço
parecido. Por exemplo, se ele gosta de mexer nas coisas de escritório, ofereça
algumas peças que não lhe apresentem perigo, com as quais possa brincar e
matar a curiosidade.
Se a criança estiver entediada, mas não realizar o brincar genuíno, convidea para atividades, como por exemplo: pintura, parquinho, teatro de
fantoches, pular corda etc.
Leve para casa nossas dicas de brincadeiras e comece hoje mesmo a liberar
a criatividade do seu filho!
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4º. EXPRESSÃO DO AFETO.
Viver em comunidade é exercer liberdade e direitos no limite da liberdade e
direitos alheios. É também saber conviver em harmonia, interagindo de
forma agradável com as pessoas e respeitando regras sociais.

O contato físico entre pais e filhos, beijos, abraços, cócegas, carinho,
diálogo, contação de histórias, enfim, tudo o que permitir a aproximação
física carinhosa contribui para que a criança entenda o valor dos bens mais
preciosos seus, de seus pais, e dos outros, tais como a vida e a integridade
física.
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“Ultimamente há uma grande permissividade por parte dos pais no que diz
respeito às faltas menos graves, como interromper a fala de alguém ou deixar
de ceder seu lugar a um idoso. Como se estas, por serem pequenas, não
carecessem de atenção, não tivessem significado e consequências. Muitos
são os pais que dizem: ‘Mas ele ainda é pequeno, não entende’. Estão se
referindo a crianças de 6, 7, 10 anos. Não, não são absolutamente pequenas.
Explico: é a partir dessas pequenas coisas, desses pequenos atos de
civilidade que inculcamos nos nossos filhos, que eles começam a aprender a
respeitar o espaço do outro, o direito do outro – o OUTRO, enfim.”
(ZAGURY, Tania. Educar Sem Culpa: A gênese da ética).
Vivemos a era do narcisismo, em que as pessoas precisam se mostrar felizes
ao mundo, e não toleram as diferenças. Assim, cruzamos com pessoas que
não sabem cumprimentar umas às outras, vivem de ostentação e aparências,
não exercitam a simplicidade e a humildade. Ser cordial, honesto, pensar no
bem-estar do outro chega a ser visto como atitude de gente “boba”.
Ensinar que existe uma forma menos mecanizada, agressiva, consumista de
ver o mundo para uma criança é plantar uma semente valiosa para o alcance
de uma sociedade mais justa, equilibrada e sustentável, além de alimentar a
esperança no outro, e no futuro.

________________________________
Ilustração: Rhafaela Valente de Souza.

COMO CONTAR HISTÓRIAS PODE
AJUDAR SEU FILHO
Texto baseado no livro de Margot Sunderland. O Valor Terapêutico de
Contar Histórias para as crianças, pelas crianças.
“O mundo interior... pode ser rico ou pobre e pode estar em paz ou em estado
de guerra” (WINNICOTT, 1951, citado em DAVIS & WALLBRIDGE, 1981,
p. 30).

Quer saber o que seu filho está sentindo? Ou se tem alguma coisa para lhe
dizer e não diz?
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Esteja certo. É muito pouco provável que pela conversa adulta ele te conte.
Na Primeira Infância, a criança vive num mundo imaginário, do faz de conta.
No seu inconsciente, ela guarda tudo o que sente e não consegue exprimir.

Nesta fase, o modo mais eficaz de dialogar com uma criança é entrar no
mundo dela. Mundo da fantasia, do lúdico. Os instrumentos para isso são:
brinquedos, bonecos, fantoches, teatro, contação de histórias etc.

E mesmo após um significativo esforço, é possível que o seu desabafo não
seja percebido, pois ela também poderá usar do lúdico para se expressar.

Mas não importa. Toda a energia antes despendida na angústia de não saber
lidar com seu problema possivelmente será direcionada para uma narrativa
que trate do mesmo problema, mas numa linguagem acessível, pois o adulto
que trabalha com o lúdico alcança mais rápido o entendimento da criança.

A criança que, por qualquer motivo, não consegue falar sobre os seus
sentimentos, muitas vezes o faz por meio de posturas antissociais,
agressivas, entre outras, e, agindo assim, é possível ocorrer o que Freud
chamava de “compulsão da repetição”, que é a sua fixação por
comportamentos que a façam reviver os traumas do passado (a exemplo
daquela que bate nos amigos porque foi agredida).

Quando a criança ouve uma história que aborda o seu problema e apresenta
um desfecho feliz, passa a ter esperanças de se livrar dos sentimentos ruins
que a atravessam porque percebe que problemas existem para serem
superados.

Assim, uma maneira eficiente de ajudar a criança a se libertar desses
sentimentos é ser um bom contador de histórias, pois elas transmitem
ensinamentos no alcance da imaginação infantil, além de oferecerem a
companhia dos corajosos personagens da história narrada.
Dicas para se tornar um bom contador de histórias:
1- A história deve ter caráter terapêutico (aquela que cria empatia com a
criança, sem culpá-la por algum comportamento moral inadequado). Pode
ser inventada por você.

2- A história deve abordar o problema que a criança vive, mas a narrativa
não pode ser tão óbvia a ponto de ela perceber que está sendo envolvida.
Caso contrário, poderá se retrair ou se envergonhar.

3- A história deve ter um personagem central que passa pelo problema a
ser enfrentado, mas que encontra alguém no meio do caminho que o ajuda
a superá-lo. A criança se imaginará na companhia desse personagem e,
seguindo-o até o final, sentirá o alívio de ver o problema resolvido.

4- Após ouvir a história, a criança passará a conceber duas imagens sobre o
problema: a anterior, para a qual não havia solução, e a posterior, em que a
solução foi encontrada.

5- Quando a história terminar, não comente nada e nem volte à sua
linguagem normal ou tente relacionar a história com o caso dela. Deixe que
fale algo ou respeite o seu silêncio. É possível que esteja interiorizando o
ensinamento. O adulto não deve se preocupar com o resultado. Deve estar
seguro de que, se a criança ouviu atentamente, certamente entendeu a
mensagem, que se refletirá em ações, ao longo de sua vida.

6- Se a criança gostou, possivelmente pedirá que conte outra. Se não gostou,
poderá se distrair com outra coisa, antes que você termine de contar.
________________________________
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ADOTE UMA ROTINA SAUDÁVEL PARA
SUA FAMÍLIA
A rotina consiste na repetição de atos do cotidiano e é fundamental para a
organização da vida em sociedade.
Contudo, o fato de termos rotina não significa que a exercemos num bom
ritmo. Muitas pessoas adotam rotinas sobrecarregadas, dando espaço para
desgastes de diversas ordens, e o surgimento de doenças psicossomáticas.
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Estabelecer uma rotina com bom ritmo é respeitar a natureza de cada
pessoa, seu temperamento, seu estado físico e psíquico, enfim, seu modo de
ser.

As crianças precisam de rotina, mas no ritmo que possam suportar. Esta
condição promove o desenvolvimento da sua força de vontade e
persistência.

A rotina saudável de uma criança pressupõe o respeito às suas horas de sono
à noite, pois estudos revelam que certos hormônios são liberados de forma
mais adequada quando se está dormindo no período noturno.

Uma criança que dorme tarde e acorda no meio ou no final da manhã tem o
seu ritmo biológico alterado, o que pode dificultar a aprendizagem. Deitar
cedo permite que a criança durma as horas necessárias para amanhecer
disposta no dia seguinte.

A rotina saudável preserva ainda ao menos uma refeição diária em família,
pois é uma chance de a criança construir diálogos variados com seus
cuidadores. Também é oportunidade de a família vivenciar a troca de
experiências e, consequentemente, de afeto. Nessa hora, é bom evitar
cobranças e interrogatórios, ou usar esse tempo apenas para discutir a
agenda de compromissos da semana.

Esse momento se torna ainda mais significativo quando não há
interferências externas, como o uso de tv, telefones celulares, ou de outros
aparelhos eletrônicos.

A oferta à família de uma mesa posta, com alimentos saudáveis e de
aparência agradável, desperta a vitalidade do organismo, fortalecendo o
emocional não somente da criança mas de todos os membros da família.

É importante respeitar os gostos da criança, sem, no entanto, ceder a trocas
por alimentos de mais fácil deglutição, em quantidade inadequada, com
alto teor de gordura, ou compostos por outras substâncias prejudiciais à
saúde, que desequilibram o funcionamento do organismo e comprometem a
disposição física para as tarefas diárias, assim como a capacidade de
raciocínio.
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EDUCAR SEM PALMADAS. DÁ PARA
ACREDITAR?
Desde há muito tempo prevaleceu a cultura de que os filhos são propriedade
dos pais e isso tornou natural a aceitação da violência física e psicológica
como forma de controlar as crianças. Qual a lógica disso se pensarmos que
quando adultas deverão ser respeitadas? Quando crianças não merecem o
mesmo respeito?

A violência costuma ser física (palmadas, beliscões e outras formas de
agressão corporal) e psicológica (expressões verbais negativas que
alimentam na criança sentimentos de humilhação, desprezo , de
desvalorização do conceito que tem de si mesma quanto à sua aparência e
ao seu potencial, que a comparam com outras ou que lhe exigem mais do
que ela pode dar). Quais as chances de um ser humano se desenvolver
dignamente num ambiente de menosprezo e indiferença?

Nosso cérebro é composto pelo neocórtex, camada à qual incumbe a
modulação dos comportamentos finos (não primitivos). Ele controla a
amídala cerebral, que é responsável pelo comportamento agressivo.
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Os animais sem neocórtex atacam ou fogem diante de uma ameaça, em razão
da raiva ou do medo. Os animais com neocórtex desenvolvido (humanos
adultos) controlam sua agressividade por meio da reflexão.

As crianças têm o neocórtex em desenvolvimento (ainda estão aprendendo
a controlar as suas emoções). Se durante esse aprendizado a violência for
aceitável, quando adulta, certamente também o será, a menos que aprenda
a desenvolver a resiliência.

Resiliência é a capacidade que um indivíduo adquire de superar em sua vida
situações adversas.

Nem todos desenvolvem essa capacidade de forma suficiente. Os que
conseguem, se tornam fortes, seguros. Os que não conseguem, se tornam
fracos, dependentes, desconfiados e inseguros.
Só o tempo dirá o quanto uma criança desenvolverá de resiliência.
A geração que aceitou a violência contra crianças como uma forma de educar
está no fim. Os tempos mudaram. Hoje se fala em conversar. Em
convencer. Em respeitar. Em falar baixo, no nível da criança, olho no olho.
Sem palmadas, sem violência, sem gritos.

Mas e quando a criança parece que “pede para apanhar”? O que fazer? É
possível educar sem bater?

Sim, mas é preciso que o adulto esteja aberto para compreender diversas
realidades.

Pais autoritários usam da violência como forma de controlar seus filhos.
Mas se as crianças soubessem conscientemente pedir, não seria a palmada
que pediriam, mas sim um abraço, uma fala firme e não rancorosa, além do
acolhimento, carinho e compreensão.

Quanto mais o adulto conhecer sobre o universo da criança, sobre o que se
pode esperar de cada faixa etária, menos se incomodará com um
comportamento desobediente a ponto de perder o equilíbrio emocional e
partir para a agressão física ou verbal. Isso não significa que deixará de
intervir, mas poderá fazê-lo de forma mais lúcida, menos afetada por
sentimentos de raiva e poderá, dessa forma, transmitir afeto ao educar. Ou
seja, saberá impor os limites com firmeza e amor.
“Mas há certas crianças que de fato pedem para apanhar, testam, testam,
por mais que se diga”. Sim, mas não diríamos que há crianças, mas há
circunstâncias que testam a capacidade de tolerância das crianças, a menos
que ela esteja acometida de algum tipo de distúrbio, ou a sua personalidade
já esteja formada dentro de um padrão de conduta anterior inadequado,
autoritário ou permissivo demais.

Perguntemo-nos: “Quem gosta de apanhar?”; “Batemos nos nossos amigos
de trabalho, em alguma situação de contrariedade, ou fazemos o possível
para nos controlar?”

Será que ao levantarmos as mãos para uma criança não estamos sendo
covardes, nos valendo de sua fragilidade, de sua limitada capacidade de
reação? Será que uma criança realmente quer apanhar por assim se sentir
amada?

Situações de frustração podem decorrer dos justos limites impostos pelos
pais, ou também de situações de desconforto, tédio, estresse do ambiente ou
das pessoas, imaturidade, necessidades físicas etc. Quando uma criança se
porta mal, não significa que queira aborrecer os pais. Muitas vezes, precisa
e busca ajuda e tolerância pois não sabe lidar com a própria frustração; ainda
não tem controle sobre certos sentimentos.

A psicologia explica que muitas vezes as crianças que apanham com
frequência ficam acostumadas com esse tipo de punição. Enquanto a
punição não chega, elas não param, pois foi o único ciclo que aprenderam.
Explica também que algumas crianças o fazem porque essa se torna a única
forma de conseguirem atenção por parte de seus cuidadores.

Relatos de crianças que já foram agredidas, ainda que com brandas
palmadas, revelam que o sentimento que elas têm nesse momento é de muito
ódio do agressor, incompreensão, humilhação e vergonha. Não querem que
isso aconteça novamente, mas não sabem como evitar (pois, afinal de contas,
são crianças, ainda “têm muito que aprontar”). O cérebro de uma criança
não está preparado para ser obediente o tempo todo.

A criança agredida pode desenvolver instintos de agressividade, além de
carregar consigo tristeza, ansiedade, medo, distanciamento (ela não sabe a
hora em que a mão se aproxima para bater ou para acariciar), entre outros
sentimentos negativos.

São erros comuns dos pais: exigir comportamentos mais equilibrados do
que a criança pode oferecer; achar que a criança se porta mal para aborrecêlos; continuar falando durante a birra; agredir durante a birra; comandar,
criticar e ameaçar a criança demais. Consequências desses erros: filhos
inseguros, frágeis, carentes, desconfiados, instáveis, tímidos (por medo de
desagradar), por vezes agressivos, com autoestima baixa, menos
comunicativos, com sentimento de culpa. Podem apanhar a qualquer
momento e não sabem o motivo. Filho obediente demais é problema (pais
autoritários).

A criança educada com afeto, diálogo e sem violência certamente
alimentará uma visão de mundo mais empática, positiva, segura e confiante.
Prováveis

efeitos:

filhos

decididos,

afetuosos,

sociáveis,

mais

comunicativos e com fortalecida autoestima. A fala firme, segura e não
raivosa é capaz de construir conceito de vida. Ela entra pelo coração da
criança e certamente não será esquecida.
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