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Os desafios de se educar hoje
Nos contextos familiar e escolar



Sumário

Ao refletir sobre a relação Pais e Filhos, o que nos 
vem mais forte para justificar as dificuldades 
que nos são apresentadas a cada dia, inclusive 

em nossa vivência escolar, é a presença de uma crise de 
valores.

Platão, filósofo da antiguidade, mas muito atual em suas 
colocações, previa que chegaria o dia em que os alunos não 
iriam respeitar seus professores e filhos os seus pais. De 
fato, muitos valores que há tempos eram considerados 
incorretos, atualmente, não escandalizam a maioria das 
pessoas. As ponderações são frequentes dependendo 
do envolvimento e comprometimento da parte de quem 
avalia. Desta maneira, valores, como a justiça, passam a 
ser relativos conforme os interesses. As pessoas passam 
a aceitar as situações, ao invés de se posicionarem em 
relação ao que acreditam.

Junto a essa realidade, temos o envolvimento da tecno-
logia em nossas vidas. A presença constante das redes 
sociais, que se por um lado facilita a comunicação entre 
pessoas de um mesmo grupo, por outro pode distorcê-la, 
causando conflitos a partir de julgamentos pautados em 
impressões, e não em conhecimento próprio dos fatos. E 
como ficam as crianças diante desse contexto? O que elas 
conseguem assimilar relacionado aos valores para a convi-
vência com seu irmão, por exemplo? Será que estamos 

possibilitando a vivência de valores, como a solidariedade 
e a tolerância? Não precisamos pensar em grandes gestos, 
e sim em pequenas atitudes que até já se transformaram 
em hábitos.

Tomando, por exemplo, o momento das refeições, que 
outrora era considerado “sagrado” por reunir os membros 
da família, percebemos o quanto esse contexto se modi-
ficou nos dias de hoje. O jogo eletrônico é o convidado 
número um e, quando a decisão é por um restaurante, a 
escolha está vinculada à existência de um play ground. 
Desta forma, ficou para trás a chance de compartilharmos 
o alimento e vivenciarmos tantos valores oportunizados 
em uma ocasião como essa, tais como: a prática do diálogo, 
o servir o outro, os gestos de gentileza e organização dos 
espaços. Enfim, o próprio alimento que por si só é um bene-
fício, passa a ser o motivo para a conquista de outros.

Com a participação de várias pessoas que pertencem à 
comunidade Casa de Criança, a Revista Criançar foi ilus-
trada e organizada com textos sugestivos, geradores de 
reflexão, voltados para a nossa formação e, consequente-
mente, à prática de educar. 

Boa leitura para todos!

Com carinho,
Denise Sanford e Heloísa Sena

Diretoras da Casa de Criança
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desse comportamento e eliminar 
os estímulos que captam sua aten-
ção enquanto estuda.

Ainda, é preciso ficar atento ao 
ambiente e ao tempo que a criança 
tem para realizar uma tarefa, visto 
que esses influenciam diretamente 
na qualidade da manutenção da 
atenção. Se a atividade é feita na 
última hora ou em um lugar baru-
lhento (som de TV, choro de irmãos, 
telefone tocando, movimento intenso 
de pessoas), a qualidade dos resul-
tados poderá ficar comprometida. 
O ato de se concentrar implica em 
interesse, em desejo pelo que se 
está fazendo. Sua ausência pode 
acarretar dificuldade na aprendiza-
gem. O recomendável é dar tempo à 
criança, ajudá-la a pensar sobre a 
resposta, sem pressa, sem respos-
tas impulsivas ou antecipatórias. 
Enfim, planejamento e organiza-
ção devem compor o pacote da 
tarefa de casa.

Como outra dica pertinente, 
vale destacar a relevância da pro-
moção de atividades que favore-
çam a criança o desenvolvimento 
de sua atenção sustentada, ou 
seja, é importante que ela parti-
cipe de propostas interativas e 
divertidas. Nessa linha, os jogos 
são bons estimuladores de con-
centração, pois contribuem para 
a criação de estratégias, imagina-
ção, comunicação e, ainda, desen-

volvem competências, atitudes 
e habilidades.

Por fim, é bom 
lembrar que, 

diante de 

Como identificar que a 
criança tem uma difi-
culdade de concentra-
ção, diferentemente 
de déficit de atenção e 
de que maneira pode-
mos auxiliá-la? 
(Lívia Diógenes, mãe 
da Laís e Elís - Inf. 5 E 
e 3 E)

A capacidade de focar a aten-
ção está entre as funções cogni-
tivas mais suscetíveis à influên-
cia prejudicial de fatores internos 
ou externos. Em outras palavras, 
prestar atenção depende dire-
tamente do funcionamento ade-
quado e integrado de áreas cere-
brais, como também de condições 
ambientais. Dessa forma, o fato 
de a criança não apresentar uma 
boa concentração em uma dada 

tarefa nem sempre é sinal de 
um déficit de atenção.

Uma atividade com 
nível de complexidade 

elevado à faixa de 
idade do aluno, uma 
baixa autoestima, a 

ansiedade, o cansaço 
e a pressão emocional 
podem influenciar na 
capacidade de con-

centração da criança, 
fazendo com ela desen-
volva uma rota de fuga 

e se “desligue” daquele 
contexto de tarefa. Diante 
dessa realidade, é neces-

sário investigar o que 
realmente pode 

estar por detrás 

situações em que a criança não 
consegue sustentar a atenção 
em uma atividade por um tempo 
mais extenso, é interessante que 
se intercale sua realização com 
momentos de descanso, para que 
ela possa recuperar não somente 
a concentração, mas, sobretudo, o 
desejo em aprender. 

Ana Ásia Almeida
Coordenadora Pedagógica

da Casa de Criança

Como devo proceder 
quando meu filho tem um 
comportamento de birra 
em local público?
(Emanuela Albuquerque, 
mãe da Carolina e Cecília 
- Inf.  3D)

A birra é um comportamento 
que, com mais frequência, ocorre 
aproximadamente de 1 a 3 anos e 
resulta direta ou indiretamente de 
uma frustração. Neste período, a 
criança vivencia uma fase de auto-
afirmação, na qual dá andamento 
a busca por definir os próprios 
limites relativos à estruturação 
psíquica e, assim, dentre outros 
aspectos, a diferenciação eu e não 
eu.  Neste contexto, expressa e 
busca compreender o poder que 
apresenta na relação com o outro 
e ao explorar os objetos.

A criança desta faixa etá-
ria está em um momento inicial 
quanto ao desenvolvimento da 
capacidade de compreender e lidar 
com os seus sentimentos, podendo 
ter reações às situações vivencia-
das que variam quanto à intensi-
dade, tipo, frequência, duração 
conforme a realidade psíquica de 

Como participar
Para participar na nossa coluna “tira dúvidas”, basta enviar sua 

pergunta para o nosso e-mail: revistacriancar@casadecrianca.com.br.
As perguntas serão selecionadas de acordo com a frequência dos 

temas, devido ao espaço disponível em nossa revista. Mas não se 
preocupe, tentaremos responder todas as perguntas enviadas.

cada uma e sua dinâmica familiar. 
Quanto a essa, é importante que 
os pais reflitam sobre o lugar que 
cada membro ocupa, como lidam 
com os limites, tempo dedicado ao 
filho(a), sentimentos decorren-
tes disto, entre outras questões, 
visando balizar a postura frente às 
atitudes de birra da  criança.

Vale ressaltar que é neces-
sário um maior acompanhamento 
da criança quando os episódios 
de birra forem frequentes ou 
prolongados, mesmo entre 1 e 3 
anos ou se estenderem além dos 
4 anos. Tais situações indicam 
que não está conseguindo ela-
borar questões que favorecem 
uma subjetivação saudável e uma 
solicitação de ajuda para isto.  

Quanto a como proceder, é 
necessário permanecer posicio-
nado como o adulto da relação. 
Buscar manter a calma para 
acolher, dar exemplo, compre-
ender o motivo da birra se esse 
não estiver claro e ajudar 
a criança a se tranquilizar. 
Falar com ela de modo sucinto, 
dando os limites cabíveis e, 
sempre que possível, pronta-
mente levá-la para um espaço 
reservado objetivando não a 
expor nem a si, favorecendo a 
resolução da situação. Nesse 
ambiente, deixar que a criança 

extravase os sentimentos, mas 
dando suporte para que não se 
machuque nem aos outros. À 
medida que a criança se tran-
quiliza, é importante dialogar 
com ela sobre seu comporta-
mento, contribuindo para que 
entenda os limites colocados, 
bem como as consequências de 
seus atos. Também estabele-
cer regras, ajudando a criança 
a nortear suas atitudes, antes 
dos passeios, pode minimizar 
os episódios de birra.

Ana Flávia Rocha
Psicóloga da 

Casa de Criança
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Os desafios de
se educar hoje
TOM TRAJANO fala dos desafios da educação nos contextos familiar e escolar.

sentada: “ De acordo com o filósofo 
teórico da área de pedagogia René 
Hubert, a educação é um conjunto 
de ações e influências exercidas vo-
luntariamente por um ser humano 
em outro, normalmente de adul-
to em um jovem. Essas ações pre-
tendem alcançar um determinado 
propósito no indivíduo para que ele 
possa desempenhar alguma função 
nos contextos sociais, econômicos, 
culturais e políticos de uma socie-
dade”. Desse modo cabe uma per-
gunta: O que queremos para nossos 
filhos? Traga consciência para seu 
desejo, sua intenção. Como você 
quer “ver” seu filho daqui a cinco, 
dez, quinze anos?

O uvi, em uma recente en-
trevista, o professor 
Mário Sérgio Cortela, fi-

lósofo e educador, falando que foi 
questionado por um pai, sobre como 
a família poderia ajudar a escola a 
educar seus filhos. Ele, de pronto, 
respondeu: Caro pai, houve uma in-
versão na sua pergunta. O correto 
é: Como a escola pode ajudar a fa-
mília na educação de seus filhos.

A pergunta desse pai é muito 
reveladora quanto ao modo como 
muitas famílias têm funcionado na 
relação com seus filhos. Por quais 
quer que sejam os motivos, vemos 
os pais dedicarem cada vez menos 
tempo a esse papel de educador. 

Delegando, terceirizando, aquilo 
que é intransferível, que é a edu-
cação.

A minha fala não tem a intenção 
de fomentar julgamento, e muito 
menos sentimento de culpa. Mas, 
sim, contribuir para auto-observa-
ção, autoconhecimento e autorres-
ponsabilidade. E como decorrên-
cia dos três, a autotransformação 
manifestando-se em atitudes sau-
dáveis e coerentes com o tema em 
foco.

Não cabe comparar a edu-
cação de ontem com a de hoje, 
ou mesmo com a do futuro. 
Existem diversos parâmetros 
que tornam o ato de comparar 
inconsistente. P refiro ressaltar 
o que é importante em todos os 
tempos.

É importante realçar que é co-
mum a confusão entre educar 
e escolarizar. A educação in-
clui a escolarização. Mas, o 
contrário não necessa-
riamente é verdadeiro! 
Primeiro é importante 
definirmos o que seja 
educação: No site 
significados.com.br 
encontramos: “No 
seu sentido mais 
amplo, educação 
significa o meio em 
que hábitos, cos-
tumes e valores de 
uma comunidade são 
transmitidos de uma 
geração para a geração 
seguinte. A educação vai 
se formando através de 
situações presenciadas e vi-
vidas por cada indivíduo ao lon-
go da sua vida”. Outra citação da 
mesma fonte, vale a pena ser apre-

Palavra-chave: convivência
De acordo com sua resposta, 

você poderá planejar e executar 
a educação do seu filho a partir 
desse momento. Com o intuito 
de ajudá-lo, eis alguns aspectos 
importantes a serem levados 
em conta: a convivência é fun-
damental para que sejam trans-
mitidos os valores, as regras, as 
normas, enfim, a educação. É na 
convivência que se constrói a in-
timidade, a confiança, vínculos 
verdadeiros. 

Para que a criança possa ab-
sorver essas crenças e aos pou-
cos, integrá-las em sua própria 
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O que queremos para 
nossos filhos? Traga 
consciência para seu 
desejo, sua intenção . 
Como você quer “ver” seu 
filho daqui a cinco, dez, 
quinze anos?
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Capa
nossos filhos a dialogar, respeitan-
do seu ritmo e nível de maturidade, 
eles estruturarão o pensamento, o 
poder de argumentar, de fazer es-
colhas mais saudáveis. Exercitando 
dentro de casa, naturalmente leva-
rão para “seu” mundo. 

Carecemos, na atualidade, de 
mais tempo de convivência (vi-
ver com), para que onde possamos 
sorrir, chorar, ter raiva, brincar, 
emocionar-se... juntos! Ou seja, ex-
perimentar a hominidade tão im-
portante para a saúde das pessoas 
e das relações.

Tempo e prioridades
Observamos que muitos pais, no 

afã de preparar seus filhos para o 
mundo competitivo, querem dar o 
melhor para eles, para que saiam 
vitoriosos dessa competição! Daí 
estabelecem, além da escola, os 
cursos de línguas, diversos espor-
tes, atividades artísticas, musicais 

etc. Tudo ao mesmo tempo, im-
pondo uma rotina pesada em vá-
rios sentidos. Mas, a que preço? 
Sai caro!

Temos visto muitas crianças 
com alto nível de estresse. Os 
pais, para darem conta desse 
projeto, têm de trabalhar mais 
(na grande maioria). Ganhar mais 
dinheiro e, como consequência, 
menos tempo em casa com a fa-
mília. E, ainda, ficam esgotados 
e, muitas vezes, vitimizando-se 
e cobrando das crianças o seu 
sacrifício.

Repensemos esse modelo de 
educação.

Do que as nossas crianças mais 
precisam, como modelo seguro de 
educação saudável, é a nossa pre-
sença participativa. O tempo que 
dedicarmos a elas, jamais esque-
cerão! Lembremo-nos, também, 
que a maior missão dos pais é 
passar para seus filhos a seguran-
ça que são amados.O que gerará, 
naturalmente, uma segurança in-
terna para que eles construam, 
por eles mesmos, os seus projetos.

Em um mundo tão carente de 
paz e amor, que possamos dar 
nossa contribuição! É possível 
transformarmos o nosso planeta 
em um mundo mais feliz! Façamos 
a nossa parte! Eduquemos nossos 
filhos!

Recebam meu abraço, paz e 
bem! 

Tom Trajano
Psicólogo e Psicoterapeuta

estrutura, a afetuosidade na 
convivência torna-se o mais im-
portante canal de comunicação 
na relação pais e filhos. Com a 
interação afetiva, os pais natu-
ralmente se legitimam na auto-
ridade daquilo que passam para 
as crianças. Como também estão 
habilitados a por regras,com o 
intuito de alicerçar os limites, tão 
importantes na estruturação da 
personalidade em formação.

Pais que só aparecem para 
prover ou por regras, exigên-
cias, dificilmente estabelecerão 
vínculos firmes. E as crianças, 
como bem sabemos, estão aten-
tas a tudo. São radares de úl-
tima geração, com máxima po-
tência, para captar e assimilar 
com muita precisão o que esta-
mos passando para elas. E vale 
aqui relembrar, especialmen-
te, aquilo que os adultos estão 
exemplificando no dia a dia:  “Se 
as palavras convencem, são os 
exemplos que arrastam”, como 
bem disse Francisco de Assis.

A comunicação clara e ver-
dadeira, adequada ao nível de 
compreensão da criança, é fun-
damental para uma boa relação. 
Se, desde cedo, habituamos 

Lembremo-nos, também, 
que a maior missão 
dos pais é passar para 
seus filhos a segurança 
que são amados.O que 
gerará, naturalmente, 
uma segurança interna 
para que eles construam, 
por eles mesmos, os seus 
projetos.

Como disse Francisco de 
Assis: “Se as palavras 
convencem, são os 
exemplos que arrastam.”

Entrevista

9

Diálogo
 com a criança
O DIÁLOGO como via de limite para a criança.

Criançar: Qual a sua concepção 
de infância?

Sônia: A infância é uma fase de 
descobertas, de grande apren-
dizado, de implantar a semente 
da autoridade, da autonomia e 
da própria responsabilidade.

Nesse período, nossos filhotes 
humanos precisam de um cui-
dado muito diferenciado e a 
nossa responsabilidade é muito 
maior. Este é o momento de 
imprimir para esses seres 
valores, respeito, ética. 

Criançar: Quando você 
fala da autoridade é den-
tro da perspectiva dos 
limites do respeito?

Sônia: Percebo, em 
contato com os pais, a 
dificuldade do estabe-
lecimento de limites, do 
estabelecimento da ética 
familiar.

Os casais se sentem em 
débito com os filhos pelo novo 
paradigma de sociedade em 
que se vive. Não acredito que 
nesse novo modelo a gente 

tenha culpados. A mãe não deve 
se sentir culpada porque traba-
lha o dia inteiro ou o pai porque 
a mulher trabalha o dia inteiro. 
Esse é o modelo social atual e daí 
a necessidade de que a criança 

entenda que nesse modelo 
existem regras e limites. Não 
é pelo fato de se sentirem 
em débito que os pais devem 
deixar a criança fazer o que 
quer nos momentos que estão 

8
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juntos. Isso que eu chamo de 
autoridade: é cada um encon-
trar o seu lugar na sociedade 
atual.

Criançar: Qual a  função do diálogo 
na educação com as crianças? 

Sônia: É um direito da criança 
ter a fala do outro na forma 
de diálogo, e não na imposição. 
Esse diálogo deve ser mantido 
dentro do respeito da hierar-
quia. Em uma estru-

tura espacial de igualdade, os pais 
devem descer apenas fisicamente 
ao nível da criança, verbalmente 
ao nível da criança, mas as normas 
e o estabelecimento são hierár-
quicos. Ou seja, é importante que 
a criança tenha no diálogo com os 
pais um momento em que ela ouve 
e que ela também é ouvida, com o 
outro olhando (por isso a altura 
física dos pais), porém que venha 
uma voz que sabe mais que ela. 
Pai pode ser muito amigo e mãe 
também, mas não são amigui-
nhos. Pai é pai e mãe é mãe.

Criançar: Qual a contribuição que o 
diálogo entre pais e filhos poderá 
ter na educação das crianças? 

Sônia: Uma contribuição básica: 
vai passar a cultura de cada famí-
lia. É o diálogo que passa a histó-
ria, a filosofia, a expectativa de 
cada família. É através do diálogo 
que a criança se situa nessa famí-
lia.  Em que família estou? O que 
é esperado de mim? O que é pro-
posto pela minha família? O diá-
logo é o que define as metas de 
cada família.

Criançar: Embora você já tenha 
falado anteriormente, teria algo a 
mais para acrescentar em relação 
à postura mais apropriada para 
vivenciar esse diálogo? 

Sônia: Considero que tem de 
existir muita disponibili-

dade para o diálogo, visto 
que  não é alguma coisa 

como uma entrevista 
marcada formal. 
Implica disposição, 
disponibilidade deli-
berada da parte 
dos pais. Eles têm 
de ter vontade de 
conversar com os 
seus filhos além 
do  básico, do coti-
diano, do como 

está ou como foi na 
escola. É falar e ouvir. 

Criançar: Dentro des-
sas orientações, o que 

você diria aos pais  em 
relação ao que eles podem 

conversar com as crianças 
sobre temas mais delicados 

como: morte, separação dos 
pais, uma doença na família ou 
na própria criança? Como traba-
lhar questões que os pais acham 
que a criança não entende, mas 
que muitas vezes ela entende? 

Sônia: A criança entende muito 
mais do que qualquer um de nós 
imagina. Poder encontrar, nos 
pais, a mesma emoção que a 
criança sente ao perceber que 
alguém está doente,  que ela está 
doente, ou que os pais se sepa-
raram, é fundamental. Quando 
os pais forem contar essa ver-
dade, não precisam ter medo de 
se mostrar frágeis e, por exemplo, 
também se emocionar, porque é 
uma forma da criança entender os 
lutos da vida. O luto não é só um 
luto pela morte é qualquer luto: a 
separação, a perda de um bichi-
nho, a sombra de uma doença... A 
criança precisa ter a autorização 
dos pais para sofrer, simbolizar, 
sentir esse momento da vida dela 
para poder resolver. Acredite, ela 
resolve melhor que os adultos, de 
uma maneira muito mais corajosa. 
A criança precisa encontrar aco-
lhimento na família e poder chorar 
junto. As mães ou os pais não pre-
cisam se segurar para não cho-
rar porque estão fragilizados. A 
criança tem de sentir e deve sen-
tir que os pais também têm sen-
timentos.

Toda manifestação tem de ser cui-
dada. A tristeza, a alegria e outros 
sentimentos, até da raiva... preci-
sam ser uma manifestação con-
trolada, com vocabulário ade-
quado, e, principalmente, a criança 
tem de entender que aquilo vem 
traduzindo um sentimento e não a 

manipulação. Por exemplo, em uma 
situação de separação dos pais, a 
maneira de contar não pode soar 
para criança com uma cobrança na 
religação de seus pais, como culpa 
de que ela possa ter causado essa 
separação. É preciso que seja um 
sentimento controlado, um sen-
timento manifesto, mas em uma 
emoção controlada.

Criançar: Como você avalia o lugar 
da escuta de desejos, pensa-
mentos e sentimentos na relação 
entre pais e filhos? 

Sônia: Infelizmente, não tenho 
percebido com muito otimismo 
que a relação pais e filhos esteja 
sendo tão cuidada pelas famí-
lias. Acho até que a escola, nesse 
momento, está assumindo para si 
mais esse papel de mediação. Os 
pais estão com menor disponibili-
dade, estão no afã da vida e dis-
pondo de pouco tempo. Penso que 
nosso momento social pede uma 
reflexão muito maior. Costumo 
dizer que muitas vezes os pais 
dão um aparelho eletrônico para 
o filho que é justamente para não 
ter o trabalho de conversar com 
ele. É o quanto se está de fato com 
as pessoas. Pode-se estar junto 
espacialmente, mas não estar 
com as pessoas. Lamento pelas 
nossas crianças que vão cada vez 
mais entrando em si mesma e vão 
tornando esse contexto de família 
mais voltado para os amiguinhos 
ou para elas próprias. Eu sinto! 
Mas considero que os pais preci-
sam reaprender os seus papéis. 

Se a família é a detentora da pas-
sagem de valores, se a família é que 
dá os primeiros códigos de ética 

para a criança, na ausência do 
diálogo, isto fica descoberto. 
Talvez por esses motivos, ou 
outros que a gente não está 
enumerando, tanta criança 
hoje, sinta menos compro-
missada com as famílias e, 
também acaba na adoles-
cência pensando muito mais 
isoladamente, muito mais em 
si própria e não tendo uma 
troca. É a hora que outras 
coisas mais atraentes podem 
fazer parte do mundo do 
jovem. Aí existe uma ausência 
de modelo, ausência de parâ-
metros, de ideais e que o mais 
fácil, o mais gostoso, o mais 
imediato entra com mais faci-
lidade. Estou falando da droga, 
das companhias, dos compor-
tamentos desvirtuados.

A gente começou pensando 
na concepção da infância, mas 
vejo que a gente pensou na 
concepção do ser humano e nas 
consequências disso no desen-
volvimento desse aprendiz. 
Então, o cuidado com a criança 
pequena deveria ser mantido 
com a criança média, grande e 
o pequeno adulto durante todo 
o processo de vida, durante 
todo o curso da vida.

Sonia Maria Colli de Souza

- Mestre em educação.
- Atuação em  psicopedagogia e 
em saúde e em área acadêmica 
como professora e coordenadora 
em pós-graduação.
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1º Ano A

1º Ano D

1º Ano F

1º Ano B

1º Ano E

1º Ano C

1º Ano G

Homenagem especial aos
alunos do 1º Ano

Queridos alunos,

Olhar para cada um de vocês, reconhecendo 

o quanto cresceram, enche-nos de alegria e 

orgulho. Ao longo dos anos, vivenciamos muitos 

projetos e integramos várias conquistas 

e aprendizados que vão além das letras, 

números, formas etc.

Meninos e meninas que com pequenos gestos 

de cuidado com o outro e com o ambiente que 

refletem respeito, paz, amor, dentre outros, 

mostram-se “grandes” e, de certa forma, 

“prontos” para contribuirem com as melhorias 

que o nosso mundo necessita.

Somos gratos pela oportunidade de fazer 

parte da história de vida de vocês. Que Deus 

vos abençoe, iluminando suas escolhas, para 

que a sua vida seja sempre plena.

Com carinho,

Denise e Heloísa
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A       agregação da linguagem 
digital e da dinâmica das 
redes de virtualidade em 

nossas vidas alteraram naturalmen-
te os papéis tradicionais, criando, 
com isso, novas referências relati-
vas ao desenvolvimento do caráter, 
do sentido de responsabilidade e da 
vontade de viver em sociedade.

Multiplicaram-se os lugares de 
mediação de informações, saberes 
e conhecimentos e nessa teia de 
formadores e deformadores, com 
mensagens de todo jeito e de todos 
os lados, fica muito difícil identificar 
o que realmente a criança escuta e o 
que escuta a criança.

A questão não é de combate 
aos meios, mas de refinamento do 
exercício da alteridade, da nossa 
capacidade de ver o outro a partir 
do que ele deseja e necessita. Nesse 
contexto, cabe destaque à figura da 
criança, como pessoa igual em direi-
tos, mas diferente no jeito de se re-
lacionar com o mundo.

Começa que, na sociedade de 
consumo, meninas e meninos volta-
ram a ser tratados medievalmente 
como adultos pequenos, para po-
derem ser alvos comuns da comu-
nicação mercadológica. Some-se a 
isso o discurso radical da autossu-
ficiência, que confunde emancipação 
com abandono no esforço de livrar 
as crianças da autoridade dos pais e 
de submetê-las ao poder das mídias 
comerciais.

O desafio das famílias e das 
demais comunidades educativas 
é como reaproximar crianças e 
adultos, para, cada qual em sua 
experiência, poder usufruir das 
possibilidades afirmativas dos 
mundos sociais físico e virtual, de 
forma menos especializada, menos 
etiquetada, mais instintiva, mais 
aberta e mais fecunda.

Para tanto, faz-se necessário que 
se encontrem maneiras de evitar que o 
acesso às redes sociais virtuais impeça 
a vivência nas redes sociais físicas. E o 
primeiro passo para o estabelecimento 
de vínculos afetivos estáveis é deixar a 
criança livre das telas (computador, ta-
blet, televisão etc) que a deixam apega-
das, pelo menos até os dois anos.

Os objetos mudam e com eles mu-
dam os significados de uso. Os equipa-
mentos digitais, associados aos am-
bientes das redes, tendem a mover as 
pessoas à busca intensa de se mostra-
rem como gostariam que os outros a 
vissem. Instala-se, então, uma espécie 
de autoritarismo da liberdade, propício 
à corrupção do afeto.

O risco da perturbação do “eu” no 
espelho quebrado das páginas das re-
des sociais nasce com a classificação da 
criança como ser natural do mundo onli-
ne e digital. Esse rótulo força a restrição 
da expectativa de destino da infância ao 
mundo social virtual e reduz o interes-
se de meninas e meninos pela dinâmica 
mais lenta do mundo físico.

O gap ainda existente entre os dois 

mundos contribui para embaralhar 
referências éticas, estéticas e mo-
rais, cabendo aos pais, cuidadores e 
educadores, sejam quais forem suas 
configurações familiares, escolares 
e comunitárias, evitar idealizações 
simplesmente favoráveis ou desfa-
voráveis ao uso dos espaços comer-
cializados pelas empresas de servi-
ços de relacionamento.

Quando a decisão pelo acesso 
da criança às redes sociais ocorre 
em um processo dialógico tudo fica 
mais fácil. Ademais, o exercício do 
consentimento mútuo é um bom 
antídoto à predominância da pres-
são isolante de grupos e ao uso des-
ses instrumentos de oportunidade 
de buscas e de aprendizado social 
apenas como válvula de escape.

Todas as linguagens são apren-
didas na prática e o melhor que se 
pode oferecer a uma criança para 
que ela tenha discernimento ao par-
ticipar das redes sociais é a oportu-
nidade de convivência fora delas. 
Os códigos dos teclados e das telas 
precisam de um vocabulário cultu-
ral concreto que dê sustentação à 
participação da criança nas praças e 
salas virtuais.

Flávio Paiva
Pai do Lucas e do Artur, 

ex-alunos da Casa de Criança.  
Jornalista, colunista do jornal O 

POVO e autor dos livros “Flor de 
Maravilha” e “Brincadeiras de sol e 

mar”, dentre outros. 

Infância e Redes Sociais



16 17

da realidade exterior, tornando-as 
amplamente influenciáveis pelo que 
lhes é apresentado. 

O adulto é capaz de discernir 
se as informações compartilhadas 
são fantasiosas ou reais. As crian-
ças, não. Quando, por exemplo, uma 
propaganda afirma que sem um de-
terminado produto elas não serão 
felizes, aquela mensagem traduz 
um fato. Sutil e devastadoramente, 
o infante começa a aprender quão 
“prazeroso” é consumir e a asso-
ciar a necessidade de aquisição de 
produtos à ideia de satisfação. To-
davia, a lógica do mercado não re-
side em satisfazer e, sim, fazer com 
que se queira sempre mais.

Alguns estudos já apontam que 
o marketing, além de encorajar a 
passividade e o egoísmo, contribui 
também para a obesidade infantil, 
a violência, a erotização e o consu-
mo precoce de álcool, constatações 
que potencializam a preocupação 
acerca da publicidade voltada para 
esse segmento.

Além disso, as crianças assimi-
lam como parte de sua experiência 
os hábitos que veem no ambiente, 
reproduzindo, por conseguinte, os 
comportamentos observados. O 
adulto, enquanto figura de referên-
cia e modelo de socialização, pode 
influir positiva ou negativamente 
nesse processo. 

Se os pais conferem destaque ao 
acúmulo de bens, ressaltando sem-
pre valores materialistas em ges-
tos e falas, as crianças provavel-
mente incorporarão essas práticas 
por imitação. Se são permissivos no 
que diz respeito ao acesso às mí-
dias ou lhes dão assentimento livre 
para obter os produtos que dese-

jarem na hora em que requerem 
(às vezes como tentativa de evitar 
frustrações), também contribuem 
para o processo de apropriação da 
cultura do consumo desenfreado. 
Consumir é intrínseco à vida; os ex-
cessos são o que destoa.  

Se o adulto buscar compreender 
seus padrões de consumo e tentar 
modificá-los, o que inclui repensar 

a tendência a gastar em demasia 
e utilizar os produtos como forma 
de gratificação, estará mais apto a 
ajudar as crianças a lidar com a si-
tuação. Limitar as horas despendi-
das em frente à televisão e ofer-
tar substutivamente outras 
atividades lúdicas também 
são estratégias interessan-
tes. Ademais, ações que pro-
movam a autonomia do infante e 
seu desenvolvimento crítico tam-
bém se opõem à alienação ao con-
sumo excessivo. Isso implica 

dar-lhe tanto oportunidade de 
escolher, de forma delimitada 
(conforme o esperado para a 
idade), como responsabilidades, 
o que pressupõe deixar pau-
latinamente de fazer por ele o 
que já é capaz de fazer sozinho. 
Um bom relacionamento entre 
pais e filhos oferece condições 
para que, em um determinado 
momento, a criança se aproprie 
profundamente de si mesma e 
se reconheça como ser dotado 
de liberdade e responsável por 
seus atos. Nessa mesma lógica, 
terá futuramente consciência 
da cultura consumista e ques-
tionará sua inserção nela, tri-
lhando livremente seu próprio 
caminho, escolhendo seu estilo 
de vida, elegendo consciente-
mente suas preferências e re-
cusando o cárcere que o uni-
verso superficial do consumo de 
mercadorias oferece. 

Liana Scipião
Psicóloga da Casa de Criança

A    
definição de con-
sumismo, segundo 
consta em afamados 

dicionários, resume-se didati-
camente a um hábito ou ação 
de consumir demasiadamente 
e, em geral, sem necessidade. 
Quais seriam os possíveis im-
pactos desse fenômeno no que 
concerne à infância?

Atualmente, a exposição das 
crianças aos estímulos publi-
citários ocorre de modo cada 

vez mais prematuro e, muitas ve-
zes, indiscriminado. Tanto as mí-
dias convencionais (televisão, rádio, 
outdoors, revistas, jornais) como 
as interativas (internet) estão efe-
tivamente presentes no cotidiano 
das crianças e são, por excelência, o 
triunfo do consumismo.

 Propagandas que utilizam músi-
cas envolventes, frases repetitivas 
ou marcantes, personagens anima-
dos, dentre outras técnicas, tendem 
a ser bem aceitas pelo público infantil 

e, consequentemente, despertar seu 
interesse. Crianças de dois a sete 
anos, contudo, não conseguem ana-
lisar criticamente os conteúdos re-
cebidos, tampouco compreendem a 
intenção persuasiva da publicidade. 
Expostas às sugestões e constrições 
do meio, acomodarão ambas sem 
apreciá-las com madureza justa-
mente por ainda não estarem cien-
tes do seu próprio ponto de vista. O 
egocentrismo, típico da faixa etária, 
consiste na indiferenciação do eu e 

Consumismo e Infância

Alguns estudos 
já apontam que o 
marketing, além de 
encorajar a passividade 
e o egoísmo, contribui 
também para a 
obesidade infantil, a 
violência, a erotização 
e o consumo precoce de 
álcool, constatações 
que potencializam a 
preocupação acerca da 
publicidade voltada para 
esse segmento.

Infância 
Contemporânea
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E rving Goffman, sociólo-
go canadense, foi o res-
ponsável pela criação 

do conceito de “estigma” nas 
ciências sociais. Para entender 
esse conceito, temos que nos 
remeter a outro, o de “Expecta-
tiva Normativa”. Para Goffman, 
dentro de determinados espa-
ços e circunstâncias, criamos 
expectativas de como os indiví-
duos exercem seus papéis. Por 
exemplo, ao entrar num con-
sultório médico, temos a expec-
tativa de que o profissional use 
determinadas roupas e exerça 
condutas específicas. Caso en-
trássemos num consultório e 
encontrássemos o médico ves-
tido de short e camiseta, não 
seríamos indiferentes a isso. 
Provavelmente produziríamos 
uma rotulação negativa que 
pode caminhar pelo questiona-
mento da capacidade profissio-
nal do indivíduo até julgamentos 
que insinuem má conduta com-
portamental. Esses julgamen-
tos, de ordem negativa, Goff-
mann chama de “estigma”, uma 
rotulação que “marca” o papel 
social do indivíduo, o que acaba 
contribuindo na dificuldade de 

É sempre bom nos lembrarmos 
da sabedoria dos poetas: “O que eles 
chamam de nossos defeitos é o que 
nós temos de diferente deles. Cul-
tivemo-los, pois, com o maior cari-
nho - esses nossos defeitos” (Mario 

interações saudáveis na relação in-
divíduo grupo.

E o papel da escola?
Agora você deve estar se per-

guntando, o que isso tem a ver com 
a escola? A resposta é aparente-
mente simples. Qual a expectativa 
normativa que temos do bom aluno? 
Ora, que ele tire boas notas, seja 
disciplinado, criativo. O que acon-
tece quando essas expectativas 
não são satisfeitas? Buscamos ex-
plicações que colocam nos ombros 
dos indivíduos o peso pelo “fracas-
so”.  Poucos param para pensar se 
a problemática principal não é de-
corrente de limitações da prática 
pedagógica. É dessa dificuldade que 
rotulações como “burro”, “estú-
pido”, “idiota”, “incapaz” nascem 
para infernizar a vida social e emo-
cional daqueles que os recebem.

Mas os problemas não param por 
aí. Existe também uma expectativa 
normativa da estética corporal, dos 
interesses relacionados a gênero, etnia 
e faixa etária. Os professores sabem o 
quanto crianças sofrem com apelidos 
por conta da obesidade, magreza 
excessiva ou por fazerem parte de 
grupos religiosos marcantemente 

Quintana). Antes de nos atemori-
zarmos com as diferenças devemos 
sempre nos perguntar o que pode-
mos aprender com elas. Em que as 
diferença do outro podem, de fato, 
tornar-me uma pessoa melhor. 

minoritários (cultos afro por exemplo). 
Por trás das práticas de 
“bullying” existe sempre um 
processo de estigmatização que 
precisa ser descoberto e atuado. 

Os profissionais de educação 
e  saúde mental precisam estar 
alertas a essa questão. Padecer 
de estigmas no cotidiano escolar 
pode ser uma das razões para bai-
xo rendimento escolar e problemas 
emocionais que tendem a se agudi-
zar com o passar do tempo.  A me-
lhor maneira de lidar com isso não 
é esconder as situações com medo 
do conflito, mas transformá-las em 
problemáticas educacionais para a 
discussão e superação dos precon-
ceitos, o que é fundamental para 
incluir as diferenças que são ine-
rentes ao quadro de diversidade 
humana com que a escola deve lidar 
cotidianamente.

Além disso, é necessário criti-
car e autocriticar as práticas pe-
dagógicas cotidianas. Por exem-
plo, ambientes que estimulem 
excessiva competitividade entre 
os alunos pode ser produtor de 
estigmas ao criar um mundo em 
que bem sucedidos e “fracassa-
dos” estabeleçam relações de 
oposição e agressividade.

Erasmo Ruiz
Psicólogo pela USP, 

Mestre em Educação pela 
UFSCar, Doutor em Educação 
pela UFC e Professor Adjunto 

da UECE.

O Estigma como Expressão da 
Diferença 

Infância 
Contemporânea



20 21

Éde senso comum a impor-
tância dos limites para a boa 
educação e formação do ser 

humano. Entretanto, escutamos 
relatos diversos sobre a dificulda-
de de estabelecer certos limites na 
vida prática. 

Nesse sentido, é valido refletir 
sobre o que nos impede de sermos 
firmes, mesmo quando racional-
mente reconhecemos a relevância 
de determinadas posturas. Pensar 
sobre os limites, enquanto pai e 
mãe, remete-nos a nossa própria 
vivência  com relação a esse aspec-
to, ou seja, refere-se a nossa capa-
cidade de sustentar as situações 
de frustração e lidar com os senti-
mentos que se manifestam nessas 
ocasiões. Talvez, seja esse um dos 
aprendizados mais difíceis em nos-
so caminho evolutivo. E como pais, 
somos os maiores responsáveis por 
introduzir essa experiência na vida 
de nossos filhos.  

Adotando a metáfora do rio, 
podemos relacionar o limite como 
sendo a margem e o rio como sendo 
a criança. É fácil perceber que sem a 
margem as águas do rio se perdem. 
Em relação à criança, a ausência do 
limite claro e objetivo, de alguma 
forma, também pode deixá-la em 
uma zona de risco no que tange a 
sua formação. 

Integrar os limites sobre o que 
posso e o que não posso, reconhe-
cendo que o meu direito termina 
quando o direito do outro apare-
ce e que a vida não se movimenta 
em função dos meus desejos é ex-
tremamente estruturador para o 
desenvolvimento de uma persona-
lidade saudável.

A vida moderna exige que sejamos 
sempre mais competentes, qualifica-
dos e compromissados com o trabalho, 
afinal de contas, essa é a via para que 
sejamos reconhecidos, valorizados e 
respeitados em nosso meio profissio-
nal. É fácil constatar que, para alcan-
çarmos esse resultado, necessitamos 
de tempo, e como consequência boa 
parte do nosso dia é dedicada para esse 
foco. Acredito que a origem de algumas 
dificuldades, para se exercer com tran-
quilidade a função materna e paterna, 
pode estar no sentimento de culpa ge-
rado por uma densa rotina.

A realidade é que ficamos pou-
co tempo com os nossos filhos, e 
nesse pouco tempo o que privi-
legiar: a relação de prazer, de 
bem-estar ou dizer o “não” e 
dar o devido interdito quando 
esse se faz necessário? Envol-
vidos por esses conflitos e sem 
nos perceber, terminamos nos 
perdendo sobre o que de fato é es-
sencial para as nossas crianças.

Administrar o tempo é algo 
necessário para que possamos 
estar presente na vida de nossos 
filhos. Entretanto, é na segurança 
dos valores que nos movem que 
conseguimos assumir posturas 
coerentes geradoras de aprendi-
zagens significativas para a vida 
de modo geral. Em busca dessa 
segurança, um caminho possível 
se encontra na capacidade de nos 
abrirmos para a importância do 
autoconhecimento, pois na medida 
em que compreendemos nossos 
sentimentos e reações, fortalece-
mos para exercer uma dos prin-
cipais papéis de nossa existência 
que é ser pai e mãe. 

Denise Sanford
Diretora da Casa de Criança

Quando falamos de justiça, 
estamos falando de uma 
ideia de perfeição onde re-

conhecemos a natureza íntima de 
todas as coisas e a colocamos nos 
seus devidos lugares.

Portanto, um homem justo é ca-
paz de reconhecer os atos adequa-
dos para cada situação, as palavras 
corretas para cada conversação, 
uma emoção apropriada para cada 
momento, um pensamento coeren-
te em cada ideia solicitada.

E a ideia da justiça inspira ao ho-
mem a busca da perfeição nos seus 
atos cotidianos. Quando um pai 
educa seu filho, ele busca o seu bem, 
que representa levá-lo ao melhor de 
si, mas isso só será justo se tiver de 
acordo com a natureza do seu filho. 
Aí sim, faremos justiça, pois apenas 
repassar conceitos ou opiniões que 

acreditamos, mas que não é coerente 
com a natureza íntima de outrem  não 
o servirá, poderá até ser  agressivo e 
ineficiente.

Quando passamos para aqueles que 
nos rodeiam fragilidade e medo, faze-
mos crescer no outro o medo e a fragi-
lidade. E para sermos justos com todos 
e tudo que nos rodeiam precisamos ins-
pirá-lo na coragem e na força. Seremos 
justo com a natureza humana e o com 
tudo que nos rodeia.

A conduta do homem justo permite, 
portanto reorganizar ao seu redor tudo 
que depende dele. Quando arrumamos 
nosso quarto, nossas gavetas, nos-
sos papéis, quando o médico devolve a 
saúde para o doente, o juiz aplica a lei, 
estamos  colocando as coisas nos seus 
devidos lugares promovendo a ordem 
no universo. 

A educação é importante para que 

possamos identificar a que lugares 
as coisas pertencem.

Aprender que a ordem e o ritmo 
corretos beneficiam o bem, torna os 
lugares e os gestos belos. E a ação 
do homem recebe o rumo correto 
através da justiça.

Se com pequenos gestos devol-
vemos tudo aos seus devidos luga-
res equilibraríamos para um mundo 
melhor.

Quando devolvemos com carinho 
um gesto de educação, retribuímos 
com beleza o bem, estamos fazen-
do o bem crescer. Devolvemos ao 
mundo o que é natural do homem 
que é fazer o bem, praticar a beleza 
e ser justos.

Neuza Márcia Falcão Lopes
Cirugiã-dentista e professora 

da Nova Acrópole

Limite: 
Por que é tão difícil vivenciá-lo?

A prática da justiça no dia a dia

Infância 
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O  
que ocorre na primeira 
infância é decisivo para 
estruturar o que sere-

mos.  Cada vez mais a ciência vem 
ratificando este preceito. Bebês 
que não tiveram estímulo sufi-
ciente na infância ou sofreram em 
ambientes estressantes apresen-
tam maior chance de desenvolver 
problemas físicos e mentais mais 
tarde. O problema é que nosso 
atual estilo de vida nos pressiona 
a manter hábitos insalubres, que 
podem acabar contaminando nos-
sas crianças. Sem perceber, aos 
poucos, podemos deixar nossos 
filhos muito tempo na tv, privados 
de ambiente natural ou social, em 
mãos de cuidadores que não es-
timulam linguagem, em cotidiano 
desprovido de rotina ou presen-
ciando reações de estresse. 

O que diz a ciência
Um bebê nasce com mais de 

100 bilhões de neurônios. Con-
tudo, mais importante que isso, 
serão as conexões que surgirão 
entre eles. Elas se multiplicarão 
até os três anos de idade em um 
número muitas vezes superior 
ao que precisamos. Em seguida, 
surge um processo que os cien-
tistas chamam de “poda”, quando 
as ligações que não foram mui-
to utilizadas são cortadas, e um 

posterior “amadurecimento” da re-
gião, uma maior organização espa-
cial destas células. Depois do “ama-
durecimento”, novas conexões ainda 
podem ser feitas, mas com um custo 
bem mais alto. Diferentes regiões do 
cérebro amadurecem em diferentes 
idades. O lobo frontal, por exemplo, 
só encerra sua maturação na tercei-
ra década, sendo uma das explicações 
biológicas de porque os adolescentes 
podem ser mais impulsivos. Essa ja-
nela de oportunidade seria uma curva 
que inicia logo nos primeiros meses de 
gestação e que teria seu pico de 0 a 
3-4 anos de idade. Esta é a razão des-
te período ser crítico.

A interferência do ambiente
As pesquisas nos auxiliam a sedi-

mentar essas informações. Crianças 
conseguem distinguir fonemas de ou-
tras línguas, estranhos a sua própria, 
até o primeiro ano. Depois perdem 
essa capacidade ao desenvolver a 
habilidade da fala, confirmando a hi-
pótese de seleção por contingências, 
em que bebês têm potencial para 
aprender qualquer língua (ou desen-
volverem qualquer habilidade) que 
o ambiente permita. Experimentar 
desde cedo é importante, todos os 
sentidos da percepção. Filhos de pais 
com baixa escolaridade e baixo vo-
cabulário apresentam maior chance 
de ter baixo vocabulário aos 4 anos e 

que, apesar de alguma melhora, não 
recuperam esta diferença aos oito 
anos, em comparação com filhos de 
pais com média escolaridade. Vamos, 
então, conversar com bebês desde 
o nascimento e ler para eles a partir 
de seis meses. Com um ano podemos 
complementar com perguntas como: 
Onde está a galinha? Que cor é esta? 
Quem é maior?

Estresse e telas, não!
Alguns vilões do neurodesenvol-

vimento estão sendo melhor compre-
endidos. Um deles é a presença de es-
tressores crônicos. Uma criança que 
apresenta constantemente medo, 
tristeza, raiva ou ansiedade, seja por-
que presencia um evento estressante 
ou porque é cuidada por alguém es-
tressado, acaba liberando o hormônio 
cortisol que, em longo prazo, é extre-
mamente tóxico para a plasticida-
de cerebral. Cuidemos de identificar 
fatores que geram estresse em nós 

mesmos e analisar se estamos lidan-
do de uma maneira positiva. O bebê 
também aprende com exemplo.Outra 
forma simples de reduzir estresse é 
mantermos uma rotina no cotidiano 
da criança, com horários para banho, 
brincadeira, exercício, alimentação 
(de preferência uma delas em famí-
lia) e para o sono.O tempo de TELA 
(TV, DVDs, vídeo games), mesmos 
naqueles vídeos ditos como educati-
vos, também tem se destacado ne-
gativamente com prejuízo no desen-
volvimento cognitivo e de linguagem 
em crianças até dois anos, além de 
aumento do risco de Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH), baixo rendimento acadêmi-
co e obesidade em crianças maiores.
Os pediatras sugerem NADA de tela 
para crianças até os 2 anos e ATÉ 1 
HORA para crianças de 2-4 anos. 

Menos tecnologia e mais gente
A interação social é o fertilizan-

te para a aprendizagem duradoura 
na infância. Crianças, que foram ex-
postas por seis meses a uma hora de 
televisão ou apenas áudio em uma 
segunda língua, não desenvolveram 
mais as habilidades  de controles, ao 
contrário daquelas expostas a uma 
hora de presença física de adulto fa-
lando a segunda língua. Brincar com 
crianças entre 18-24 meses por vin-
te minutos com cubos durante seis 
meses incrementou habilidades de 
linguagem em relação a controles que 
brincaram apenas um mês. Apenas 
vinte minutos! Brinquedos simples, 
de materiais baratos, são tão bons 
quanto os mais caros. O pai ou mãe 
pode se programar para dedicar um 
momento de seu dia conectado ex-
clusivamente com seu filho. “Tempo 
de chão”, sem telefone, internet ou 
TV. Também é aconselhável interagir 

com outras crianças, em ambientes 
fechados e abertos. 

É natural quando paramos para 
pensar neste tema sentirmo-nos 
pressionados a inundar nossos filhos 
com atividades ou culpados por erros 
que cometemos. A ideia é fazer como 
devemos fazer com eles, estimular o 
que está funcionando e identificar o 
que não está, pois quanto mais cedo 
intervir mais fácil será a mudança. 
Lembre-se, o cérebro, principalmen-
te na primeira infância, tem superpo-
deres. 

Quando nós assumimos a 
responsabilidade de tocar, inte-
ragir, conversar e propiciar am-
biente seguro, salubre e rico de 
experiências para nossos bebês, 

as sinapses fortalecidas não 
são só a de nossos filhos, mas 
as de nosso próprio cérebro. 
Dificilmente um pai que par-
ticipe ativamente do cuidado 
de seu bebê, não reconhecerá 
que foi modificado definiti-
vamente por ele. Enfim, a men-
sagem que tento trazer aqui, nós, 
pais, já fazemos intuitivamente 
todos os dias: amar e brincar com 
nossos filhos,mantendo-os sau-
dáveis e felizes.

Dr. Alexandre Sampaio
Pai da Marina (Inf. 5C) e 

Psiquiatra, Terapeuta 
Cognitivo Comportamental e 

Doutorando em Saúde 
Coletiva UFC/UECE

Cérebro e Comportamento na 
Primeira Infância

“Tempo de chão”, sem 
telefone, internet ou TV. 
Também é aconselhável 
interagir com outras 
crianças, em ambientes 
fechados e abertos. 

Infância 
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M 
uito se tem falado so-
bre um crescente ado-
ecimento das pessoas 

nos dias atuais, marcado por um 
aumento na frequência de patolo-
gias em geral – especialmente de 
ordem psiquiátrica – e numa “epi-
demia” de dificuldades e transtor-
nos cognitivos, emocionais e com-
portamentais. 

Impulsividade, agitação, pen-
samento acelerado, ansiedade, 
descontrole emocional, desaten-
ção, dificuldades de aprendizagem, 
desinteresse, desrespeito, intole-
rância à frustração, desinibição ex-
cessiva, egocentrismo, erotização, 
vícios, comportamentos de risco e 
autodestrutivos, violência, obses-
sões, compulsões, cultura de trans-
gressão, entre outros, compõem a 
extensa lista de sintomas que ve-
mos caracterizar a sociedade atual. 
É claro que sempre houve tudo isso, 
só que a discussão neste momento 
é: por que tem aumentado tanto?

Afinal, o que está acontecendo? 
Se for tudo patologia, a origem se-
ria sempre neurológica? Se sim, por 
que estão se tornando tão comuns? 
Se não, do que se trata?

Alguns autores negam esse su-
posto aumento no número de tais 
problemas, atribuindo a impressão 
causada ao fato de, agora, os diag-

nósticos poderem ser feitos com maior 
precisão e mais pessoas terem acesso a 
serviços de saúde. Pode ser.

Porém, outros autores discordam. 
Estes acreditam que realmente este-
ja havendo uma espécie de “epidemia” 
de problemas emocionais e compor-
tamentais, ao mesmo tempo em que 
alertam para uma tendência crescente 
de se “patologizar” e “medicalizar” os 
comportamentos, o que estaria pioran-
do a situação, em vez de amenizá-la.

Em meio a esse debate público de 
pontos de vista, muitas hipóteses são 
lançadas. Algumas se mostram estar 
mais no campo da opinião ou mesmo 
da ideologia. Já outras têm apresenta-
do evidências consideráveis. E dentre 
essas últimas pesam duas correntes 
principais: os defensores de causas ge-
néticas e orgânicas, e os que acreditam 
serem as causas essencialmente am-
bientais. Estaria a resposta situada em 
algum ponto entre estes dois campos?

E quanto à causa genética?
É fato que a genética e a fisiologia 

podem representar causas primárias 
de alguns déficits cognitivos e de cer-
tos problemas de comportamento. Mas 
temos de admitir haver muita discussão 
e discordância quanto à facilidade com 
que alguns profissionais, e mesmo pais, 
estabelecem essa relação. Esta seria 
uma das causas da excessiva medicali-
zação do comportamento que tanto se 
vê hoje em dia. 

Além disso, a discussão sobre as 
causas originais de determinadas difi-
culdades emocionais e comportamen-
tais, como as listadas no início deste 
artigo, é complexa e, não raro, tenden-
ciosa. Fazê-la de forma equilibrada exi-
ge que se considerem fatores diversos 
de influência, inclusive e especialmente 
os ambientais. 

Pelo visto, parece haver bem menos 
doenças de ordem genética e orgânica 
nessa história – embora não devamos 
negar a priori – e, provavelmente, bem 
mais alterações emocionais e compor-
tamentais decorrentes de fatores am-
bientais, ou até mesmo de efeitos ne-
gativos de certas drogas psiquiátricas, 
costumeiramente omitidos e negligen-
ciados por alguns profissionais. Ao mes-
mo tempo, que fique clara a importância 
positiva que certas medicações psiquiá-
tricas têm em diversas situações.

Quando o ambiente pode 
interferir?

A essa altura, indaga-se: em que 
o ambiente pode contribuir para o de-
senvolvimento de transtornos emocio-
nais e de comportamento? Fato é que 
os fatores de influência do meio são 
muitos, tanto em quantidade quanto 
em diversidade.

Por exemplo, ainda se discute se 
TDAH é ou não hereditário, mas se for, 
herda-se no máximo a predisposição – 
e isso não significa que a pessoa mani-
festará o transtorno. Evidências apon-
tam que, em grande parte, a expressão 
do TDAH parece estar condicionada ao 
ambiente e à educação da criança. 

Nos EUA e no Brasil, segundo alguns 
levantamentos, mais de 9% das crian-
ças em idade escolar foram diagnosti-
cadas com TDAH e muitas estão sendo 
tratadas com medicação. Na França, a 
percentagem de crianças diagnostica-
das e medicadas para o TDAH é inferior 
a 0,5%. Por que tanta diferença?

Nota-se que o baixo número de 
crianças com sintomas de TDAH na 
França parece estar relacionado à 
maneira equilibrada como a maioria 
dos pais franceses educam seus filhos 
(como ensinam a lidar com a frustração; 
os alimentos que oferecem; as rotinas 
estabelecidas; a idade em que come-
çam a assistir TV; o controle rigoroso 

no acesso a eletrônicos, internet, 
redes sociais etc.). E mesmo que 
uma criança tenha alguma tendên-
cia genética para o TDAH, o trans-
torno geralmente não se manifesta, 
ou o faz de forma muito leve, devido 
ao aprendizado do autocontrole. 
Medicamentos podem ser neces-
sários, sim, mas somente naqueles 
casos mais raros, que constituem 
exceção, e não como primeira opção 
(às vezes a ÚNICA opção), como é 
comum ocorrer no Brasil e nos EUA.

Dá para perceber a abrangen-
te variedade de fatores que con-
tribuem, direta ou indiretamente, 
para diversas formas de desajustes 
cognitivos, emocionais e compor-
tamentais que, hoje em dia, vemos 
caracterizar a sociedade – incluin-
do famílias e escolas. E verificamos, 
fundamentados em fatos, que as 
causas costumam ser mais am-
bientais do que genéticas. 

Nossa preocupação é que são 
tantos os fatores de influência que, 
pensamos ser impossível intervir 
de forma a melhorar esse cenário e 
suas consequências na vida de nos-
sos filhos e na nossa própria vida.

Mas temos uma boa notícia: é 
possível, sim, intervir e melhorar a 
situação.

Num espaço tão limitado não 
podemos prestar todos os escla-
recimentos e fornecer todas as 
sugestões, é claro. Todavia, é-nos 
possível fazer uma pequena lista 
de dicas iniciais (veja quadro à es-
querda), que podem ajudar muito, 
as quais foram elaboradas a partir 
das descobertas e constatações 
científicas e clínicas mais atuais e 
comprovadas. 

Ricardo B. Marques
Psicoterapeuta, 

neurocientista e educador

As patologias emocionais e 
comportamentais nos dias de hoje

20 Dicas Imediatas
1. Não ceda a todas as vontades de seu filho; saiba discernir o que 

deve e o que não deve atender.
2. Estabeleça limites claros e realistas.
3. Permita frustrações.
4. Nada de TV no quarto... Nem computador, tablet ou celular, se 

estes forem conectados à Internet.
5. O tempo de TV não deve exceder 2 horas por dia, lembrando de 

garantir que a programação seja estritamente saudável.
6. Celulares e tablets, somente após os 10 ou 12 anos de idade.
7. O tempo diário de uso de celulares deve ser bastante restrito.
8. O acesso à Internet deve estar sob controle estrito dos pais.
9. Games violentos devem ser terminantemente vetados.
10. Estabeleça – e faça cumprir – o horário para dormir e acordar.
11. Refeições devem ter seus horários bem definidos, serem feitas com 

calma à mesa e em família, e sempre com alimentação nutritiva e 
regrada.

12. Prefira alimentos orgânicos, sem pesticidas.
13. Não use inseticidas em casa, e se tiver de usá-los, que sejam 

seguidas normas rigorosas de segurança.
14. Evite ao máximo alimentos industrializados, em especial aqueles 

contendo corantes e conservantes.
15. Restrinja o uso de aparelhos de som, especialmente os portáteis.
16. Evite o uso de fones de ouvido.
17. Identifique e se esforce por eliminar ao máximo os fatores 

estressores.
18. Garanta para você e seus filhos atividade física aeróbica e de baixo 

impacto, no mínimo duas vezes na semana.
19. Seja adepto de um estilo de vida menos corrido, menos agitado, 

mais “slow-down”, como fazem os franceses.
20. Privilegie tempo de lazer saudável com a família.

Afinal, o que está 
acontecendo? Se for tudo 
patologia, a origem seria 
sempre neurológica? 

Infância 
Contemporânea
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Há uma música que diz: 
“comer, comer, comer 
é o melhor para poder 

crescer”, mas com base nessa afir-
mativa podem surgir alguns ques-
tionamentos: O que comer? Em que 
quantidade? Quando? Como?

Esses questionamentos fazem 
parte da vida de muitas famílias. 
A alimentação constitui uma das 
atividades humanas mais impor-
tantes, que envolve não só ques-
tões biológicas ou nutricionais, mas 
também psicossociais. Portanto, 
o ato de comer não é só uma ação 
individual, pois reflete um contexto 
social e cultural no qual o indivíduo 
está inserido, onde ele influencia e é 
influenciado. 

Desde os primeiros anos de 
vida, a criança começa a experien-
ciar o quê, como e quando comer, 
o porquê de alguns produtos se-
rem comestíveis e outros não e a 
combinação dos alimentos. E esse 
processo de aprendizagem ocorre 
de acordo com a cultura do grupo 
social a que pertence. Alguns es-
tudos demonstram a importância 
do contexto social na alimentação, 
uma vez que este afeta a experiên-
cia alimentar, influencia os padrões 
de alimentação, o desenvolvimento 

socioemocional da criança e a qualidade 
da relação pais-filhos. 

Sendo assim, as estratégias que a 
família ou os que acompanham a criança 
utilizam na hora da refeição para ensi-
ná-la sobre o que, quando e o quanto 
comer desempenham papel preponde-
rante no desenvolvimento do compor-
tamento alimentar. Esse comporta-
mento depende da formação de hábitos 
alimentares.

Entende-se hábito alimentar como 
um conjunto de concepções, atitudes 
e práticas alimentares como resultado 
da apreensão do mundo e do estabe-
lecimento da relação com os alimentos, 
além de ser um ato e costume ou um 
padrão de reação adquirido por fre-
quente repetição da atividade (apren-
dizagem). Este ato ou costume é de-
senvolvido pela exposição repetida a 
novos alimentos/sabores e os estímulos 

para experimentá-los – alguns estudos 
apontam que o alimento não pode ser 
apenas percebido visualmente ou pelo 
odor, a criança necessita provar, mesmo 
que inicialmente em quantidade mínima 
– o que contribui significativamente na 
aceitação do novo. 

Existem alguns determinantes 
para o desenvolvimento dos hábitos 
alimentares:

 • Influências intrapessoais – que en-
volvem elementos biológicos, tais 
como fome, hereditariedade, sexo 
e elementos psicossociais, como a 
percepção causada pelos alimen-
tos, o conhecimento sobre eles, 
a preferência e a motivação para 
consumi-los.

 • Atitudes – que envolvem a cogni-
ção (formada pelas informações 
sobre os alimentos) e a afetividade 
(baseada em experiências emocio-
nais relativas à alimentação).

E como favorecer a formação de há-
bitos alimentares saudáveis? Seguem 
algumas recomendações:

1. Geralmente o aumento da aceita-
ção para o novo alimento ocorre 
somente após 12 ou 15 apresenta-
ções do mesmo, ou seja, persista. 
Ofereça o alimento à criança por 
mais que ela não o aceite. Se depois 
de 15 ofertas ela continuar resis-

tente, tente outro alimento, mas 
depois retorne ao que foi rejeitado 
em outra oportunidade;

2. Evite usar de coação para o con-
sumo de alimentos como frutas e 
vegetais, pois esse contexto só fa-
vorecerá a recusa desses alimen-
tos. Se a criança não os quiser co-
mer, não force, mas jamais deixe de 
oferecer no prato os alimentos cuja 
resistência em comer é maior;

3. Dê o exemplo. Os pais são o princi-
pal modelo para as crianças. Pro-
cure comer os alimentos que deseja 
que seu filho coma e evite aqueles 
que são indesejáveis;

4. As crianças precisam diferen-
ciar a sensação de fome de ou-
tras sensações. O oferecimento 
de alimentos sem a necessidade 

nutricional pode resultar em ali-
mentação inapropriada. A pres-
são para o consumo de mais ali-
mento, quando a criança expressa 
que está satisfeita, pode impedir o 
desenvolvimento de um autocon-
trole adequado. Como resulta-
do a criança pode vir a depender 
da sugestão externa para iniciar, 
manter e terminar sua refeição;

5. Se a criança não comer bem em 
uma das refeições, procure com-
pensar na próxima. Não substitua 
as refeições.

6. Integre as crianças nas diver-
sas fases da escolha ao prepa-
ro do alimento. Leve seu filho 
ao supermercado. Aproveite 
para mostrar a enorme varie-
dade de frutas e verduras e 

peça sua ajuda para sele-
cionar os alimentos. 

7. Estimule seu filho a montar seu 
próprio prato e ensine a impor-
tância da presença de um ali-
mento de cada grupo alimentar 
para conseguir uma refeição 
saudável.

8. Tenha momentos fixos para as 
refeições. É necessário estipu-
lar horários para comer, assim 
a criança aprende que não é 
correto comer fora de hora. 
Escolha fazer as refeições em 
ambientes tranquilos longe de 
TV, telefones e internet.

Patrícia Campelo e
Jacqueline Serra 

Nutricionista e Fonoaudióloga
da Casa de Criança

Comportamento Alimentar
Infantil

“Não desista de oferecer 
ao seu filho as melhores 
opções alimentares, pois 
isso o capacitará para 
uma vida adulta mais 
saudável.”

Infância 
Contemporânea



28 29

D 
entre outras razões, 
a socialização é uma 
das justificativas mais 

frequentes para o início da vida 
escolar de uma criança.

A inserção do ser humano no 
coletivo acontece desde a vida 
uterina, quando a família o apre-
senta ao meio social em que está 
inserido. A partir daí, um lugar 
subjetivo vai sendo instaurado in-
dependen-

temente do lugar que este venha a 
ocupar, primeiro filho, neto. De uma 
forma geral, será também mais um 
ser humano no mundo.

Os ajustes para essa “chegada” 
vão sendo organizados, inicialmente, 
de forma individual, a depender tam-
bém do contexto social em que esti-
ver inserido. Todo o entorno vai sendo 
arrumado para atendê-lo: o quarto, 
a casa, os brinquedos, as roupinhas. 

Cuidados essenciais para que um 
sujeito surja de um corpo em 

estado de dependência 
absoluta. 

Concomitante a 
isso, um homem 

e uma mulher 
aprendem a ser 
pai e mãe, nas-
cem avós, tios 
e padrinhos 
e sem que se 
perceba todo 

um coletivo vai 
se mobilizando 

para aquele novo 
integrante da família.

Na medida em que essa criança 
for crescendo, o social vai exigindo 
dela uma posição mais ativa e se lhe 
for oportunizada essa aprendizagem, 
o lugar de passividade abrirá espaço 
para o desenvolvimento de habilida-
des fundamentais para um convívio 
social ampliado. Daí, inicia uma fase 
que exige do sujeito uma ação efeti-
vamente social, a aceitação do direito 
do outro.

A compreensão acerca do limite 
entre o direito individual e o coletivo 
é uma construção que se estabelece 
desde o primeiro ano de vida. Todas 
as ações necessárias para que uma 
criança perceba o seu “lugar” de im-

portância em sua família é fundante 
para uma subjetividade saudável. No 
entanto, associado a esse investi-
mento psíquico, é necessária a ins-
tauração de um limite organizador 
para que a criança seja introduzida na 
sociedade de maneira equilibrada.

A criança deverá compreender 
que o intenso amor e o reconheci-
mento como o “ser humano mais im-
portante do mundo” são méritos de 
muitos. Assim como ela, muitos ou-
tros têm posições reconhecidamen-
te importantes e se beneficiam des-
se investimento psíquico através de 
suas famílias, sendo amados, tendo 
seus desejos prontamente atendidos 
e o sofrimento atenuado ou evitado.

É real que em algum momento, 
a alegria dará espaço a dor, a aten-
ção a frustração, a voz ao silêncio, a 
evidência ao anonimato, assim como 
outras condições inevitáveis aos que 
desejam se tornar seres sociáveis e 
tolerantes.

Para alguns, entrar em contato 
com situações como essas pode pa-
recer assustador e razão para “pro-
teger” mais ainda os seus. No en-

tanto, o ser humano será exposto a 
condições como essas no decorrer da 
vida que não necessariamente envol-
verâo dor e sofrimento, e sim viabili-
zarão que o convívio social aconteça 
de forma organizada e justa. São por 
exemplo situações corriqueiras como: 
silenciar para ouvir, seja um amigui-
nho ou o colega de trabalho; dividir 

Coletividade

“O meu direito termina quando 
começa o do outro”

Compreender que assim 
como há um lugar na 
escola para guardar 
a mochila, há lugares 
definidos para os carros 
serem estacionados.

A compreensão acerca 
do limite entre o direito 
individual e o coletivo 
é uma construção que 
se estabelece desde o 
primeiro ano de vida.

um brinquedo ou o mesmo am-
biente com alguém totalmente 
diferente de você; compreender 
que assim como há um lugar na 
escola para guardar a mochila, há 
lugares definidos para os carros 
serem estacionados. Além de in-
contáveis questões que sugerem 
as condições a que somos subme-
tidos diariamente.

Essas situações confirmam 
que as exigências, as quais somos 
submetidos na vida adulta, são 
ações que precisam ser apren-
didas desde os primeiros passos 
do ser humano, e que nos possi-
bilitarão a compreensão do sen-
tido de coletividade, exercício que 
inicia na individualidade, mas no 
decorrer da vida se integrará no 
aspecto da consciência: o nosso 
direito termina quando começa o 
do outro.

Claudia Marques
Psicóloga da Casa de Criança

Infância 
Contemporânea
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P 
ensar a educação se-
xual visualizando a in-
teireza da pessoa é re-

meter a questão à anterioridade 
do nascimento, quando o casal 
opta pela criança. Somos seres 
do desejo, e desejar ter ou não 
um filho marca profundamente 
as relações entre o pai, a mãe e 
a criança. O bebê desejado, bem-
-vindo ao mundo, certamente 
é tocado, cuidado e amado sem 
barreiras. Nessa atitude amo-
rosa primal estrutura-se a di-
mensão primeira da sexualidade, 
numa relação epidérmica e 
experiencial, anterior à pa-
lavra não conceitual. Aqui 
os gestos falam mais alto 
e podem alicerçar no in-
dividuo o gosto futuro pela 
vida amorosa. O cuidado é a ex-
pressão concreta do amor, é um 
estado no qual algo tem impor-
tância. Essa dimensão registra 
para a criança sua condição de 
“ser desejável”. Poderá a criança 
mal cuidada, mal amada, mal to-
cada, sentir-se desejável? Além 
disso, a vivência prazerosa e ex-
pressiva da sexualidade dos pais 
é a mais autêntica e eficiente 
educação sexual. Entretanto, a 

maioria pertence a uma geração que 
silenciou a própria sexualidade como 
forma de negá-la, de reprimi-la, o 
que dificultou o desenvolvimento 
de atitudes livres e transparentes 
frente à própria vivência do sexo. O 
saldo disso é a inquietação e inse-
gurança face à sexualidade vivida e 
questionada pelos filhos. 

A escola precisa continuar o tra-
balho de educação sexual repensan-
do dimensões esquecidas, visões 
distorcidas ou negadas da sexua-
lidade sem, contudo, substituir a 
família, porque a criança não chega 
à escola com o corpo transparen-
te, em estado de nudez, mas já com 
diversas inscrições acerca do sexo. 
A interação família-escola torna-
-se fundamental, para que ela não 
se torne alvo da duplicidade de dis-

cursos e de atitudes, em seu pro-
cesso educacional. Em alguns pais 
e educadores persistem receios 
de que a fala aberta sobre o sexo, 
exacerbe o desejo de crianças e 
adolescentes. A prática mostra, 
pelo contrário, que um contexto 
de abertura e largueza de infor-

mações reduz a tensão que 
o sexo provoca, possibilitan-
do, inclusive, o adiamento 
do exercício da genitalidade, 
para um momento de maior 
fruição. O diálogo é a fer-

ramenta básica no processo 
de educar para a sexualidade. Há 
crianças que perguntam muito, 
outras nada interrogam e outras, 
ainda, precisam de um ambiente 
encorajador para se atreverem a 
levantar algumas questões. To-
das têm direito às respostas que 
buscam. Todas devem ser consi-
deradas “seres sexuais”, devem 
ter acesso a material informativo 
sobre a sexualidade e dispor de 
bibliografia adequada à idade em 
que se encontram. O diálogo é o 
exercício natural para o desenvol-
vimento da relação adulta, para o 
encontro entre pessoas.

Zenilce Vieira Bruno
Psicóloga, Sexóloga e Pedagoga

(Con)tato e diálogo na 
Educação Sexual

Vida em Comunidade

Ressignificando
nosso dia a dia

sentiremo-nos mais harmonizados e 
confiantes uns nos outros e, conse-
quentemente, mais fortificados es-
tarão nossos valores e tudo em que 
acreditamos.

Na prática, isso ocorre porque nos 
sentimos responsáveis por esse gru-
po, logo podemos contribuir para seu 
crescimento, sua evolução. Desta 
maneira a nossa conduta é relevante 
para a manutenção da estabilidade e 
bem-estar de todos. Em nossa convi-
vência, a partir de palavras, atitudes, 
reflexões e encontros significativos, 
percebemos a evidência de uma sa-
tisfação entre as pessoas. Isso não 
significa dizer que sejamos iguais, 
que não tenhamos nossas diferenças. 
Mas, acima de tudo, há a presença do 
respeito e escuta ao próximo.

Acreditamos na possibilidade de 
que temos sempre algo a aprender 
com o outro e que nossas ideias e 
opiniões não são absolutas, ao con-
trário, podem ser acrescidas ou até 
passíveis de mudanças significativas 
dependendo das circunstâncias em 
que elas se encontrem. Por tudo isso, 
nosso voto é que sejamos sensíveis a 
participar e solidificar cada vez mais 
as bases necessárias a uma Vida em 
Comunidade.

Heloísa Sena
Diretora da Casa de Criança

O 
conceito de comunida-
de refere-se à quali-
dade daquilo que é co-

mum. Grupo de seres humanos 
que partilham elementos, valores 
em comum. Comunhão, identida-
de, comunidade de sentimentos. 

 Nos dias de hoje, pode nos pa-
recer uma utopia falar de vida em 
comunidade quando o individua-
lismo está tão presente em nossa 
sociedade. Mas não é. É preciso 
saber que as atitudes compar-
tilhadas e a vivência de valores 
fraternos são as melhores formas 
de expressar o verdadeiro sentido 
desta unidade comum.

Nessa direção, diante da grande 
missão de educar, a presença des-
sa utopia, no sentido de acreditar 
em algo sublime, inatingível ou 
idealizado, faz-se necessária, uma 
vez que nos impulsiona em busca 
da conquista de objetivos nobres 
que formarão a base da persona-
lidade das crianças. 

Quando nos referimos à “Co-
munidade Casa de Criança”, pen-
samos, antes de qualquer coisa, 
na unidade de objetivos entre as 
pessoas que a compõem. Quanto 
mais integrada estiverem famí-
lia e escola, mais compartilha-
da será essa educação. Assim, 
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FAI, Mostra Ciências, 
Vivência em Família,

Páscoa...

Por que tanto evento e o que 
eles têm em comum?

Os textos e matérias 
das próximas páginas 
mostram um pouco do 
modo que a Casa de 
Criança estimula e pra-
tica a vida em comuni-
dade, nos mais diversos 
momentos.

Convidamos você a fa-
zer uma leitura tranqui-
la, percebendo o elo que 
existe entre cada evento 
que idealizamos e a nossa 
proposta de fazer do vín-
culo escola e família uma 
verdadeira comunidade.

Infância 
Contemporânea



Um Convite Especial

Pausa para a
ternura

Ao chegar à 
escola a bele-
za do convite 
t o r n o u - s e 
ainda maior. 
Lindas, ba-
nhadas e ves-
tidas de aven-
tal as crianças 
já esperavam 
ansiosas suas fa-
mílias. Olhinhos bri-
lhantes buscavam o pá-
tio para ver quem já tinha 
chegado. Ao entrar no refeitório, 
tivemos a notícia de uma falta de ener-
gia elétrica que ocorrera minutos an-
tes. Ainda que estivesse quente (afinal 
vivemos em Fortaleza e era meio-dia) 
e um pouco escuro, não faltou energia 
nos sorrisos de cada um dos envolvidos 
naquele processo, nem luz nos corações 
dos que chegavam, tenho certeza. 

Algumas pessoas atravessaram 
a cidade (lembro da Evelyne, mãe da 
Sara, me contando – com muita ale-
gria - que havia se atrasado por vir lá 
do Porangabussu, mas que não dei-
xara de ir), outras adiaram compro-
missos, provavelmente teve gente 
que perdeu o ponto no trabalho, mas 
nada nem dinheiro nenhum do mundo, 
valeria a alegria e a ternura daquele 
momento.

Lembrar 
que o que im-

porta na vida são momentos como 
esse, devem ser o nosso norte para 
não deixar que a delicadeza perca-
-se de nós. O convite para a pausa 
remeteu-me a uma música do Cláu-
dio Nucci chamada acontecência que 
diz: “Acorda ligeiro e vem olhar que 
lindo sobre o morro sol se debruçar/
Leite novo espuma dessa madruga-
da, passarada vem te despertar”... 
que no fundo nos diz: aproveita o que 
a vida te oferece, porque há coisas 
lindas demais para que as deixemos 
passar.

Luciana Barroso de Oliveira
Mãe da Clarissa (1º Ano B),

Jornalista, Publicitária,
Professora, sonhadora...

E 
ra pra ser um dia como 
outro qualquer: dar aulas, 
sair correndo para o es-

critório, almoçar em 15 minutos 
e voltar para frente do compu-
tador. Mas aquela quarta-feira 
foi diferente, teve uma pausa... 
uma pausa para a ternura. Assim 
eu nomeei o almoço do dia 3 de 
setembro, quando a escola con-
vidou a mim e meu marido para 
almoçarmos com nossa filha no 
novo refeitório.

A delicadeza do convite o fez 
imperdível. Através da parti-
lha de uma refeição, a Casa de 
Criança, nos chamou para apre-
sentar o resultado positivo de 
meses de obra. No instante em 
que li o recadinho na agenda, fiz 
daquele o principal compromisso 
da semana, até porque lembrei 
da maioria dos almoços da minha 
infância: meus pais, eu e minhas 
duas irmãs, falando sobre o dia, 
conversando, discutindo, enfim, 
vivendo. Os dias de hoje trans-
formaram a rotina das refeições. 
Poucos de nós almoçam com os 
filhos sempre. No meu caso, Cla-
rissa fica o dia todo na escola e 
os almoços em família restrin-
gem-se aos finais de semana, 
quando dá. 

32

Novos Espaços

Entretanto, acompanhando de 
perto a reforma da escola, não me 
surpreendeu o cuidado e a preo-
cupação da direção em tornar esse 
processo o menos traumático pos-
sível. Foi um grande passo sim, au-
dacioso sim, mas tratado com todo o 
cuidado e amor necessários. Agora, 
o resultado que vemos é um edifício 
funcional, bonito, seguro e agradável 
para as crianças. Nesse momento, só 

Como arquiteta, sei que 
uma reforma sempre im-
plica em imprevistos, au-

mentos inesperados de custos e 
os tão temidos atrasos, sem fa-
lar nos incômodos que causam, 
principalmente em se tratando 
do convívio diário com crianças, 
muitas delas alérgicas, e logo na 
quadra chuvosa, quando as viro-
ses costuma atacar. 

Para realizar grandes conquistas,
devemos além de planejar,

acreditar!

Novo refeitório com capacidade para 180 crianças.

Dormitório Sala de MúsicaSala de Artes

posso ter mais orgulho de fazer 
parte desta equipe (sim, os pais 
também fazem parte disso tudo, 
pelo menos eu acho!). 

Parabéns, Casa de Criança! 
Essa conquista também é minha!

Camila Bandeira
Arquiteta e

Mãe da Gabriela (1º Ano C) 
e do Pedro (Inf. 4 D)
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V ivemos em uma socie-
dade em que o ativismo 
está cada vez mais 

presente. As pessoas vivem 
correndo para solucionar seus 
problemas e dificilmente pa-
ram no sentido de enxergar o 
próximo.

Diante desse contexto, a 
Casa de Criança está sempre 
promovendo situações sociais, 
visando à formação cristã e ci-
dadã de seus alunos. Assim, com 
o desejo de sensibilizar a comu-
nidade escolar sobre a impor-
tância do AMOR e do RESPEITO 
ao próximo, no período pascal 
foi realizada a corrente do bem: 
Doadores de Amor, na qual pais, 
crianças e educadores protago-
nizaram situações de cuidado e 
atenção ao próximo.

Essa proposta foi anco-
rada em um valor essen-
cial aos dias de hoje: a 
generosidade, que pode 
e deve estar presen-
te em um sorriso, no 
tempo que dedica-
mos para ouvir o 
outro, na atenção 
que oferecemos às 

PÁSCOA é dizer sim ao amor e à vida, é lutar por um mundo melhor, é vivenciar a solidariedade.

pessoas que nos cercam e na 
prática da educação, que é a fer-

ramenta essencial ao con-
vívio humano. Essas atitu-
des simples fazem toda a 
diferença para a vivência 

de um dia a dia mais hu-
manizado e mais feliz. 
Na ocasião, rememo-

ramos histórias bíblicas, nas 
quais Deus nos ensinou que 

amar ao próximo é uma lição 
para ser aprendida e vivenciada 
todos os dias.

Nesse projeto, o verdadeiro 
sentido da Páscoa foi a semente 
lançada em terrenos (escola e em 
casa), nos quais acreditamos es-
tarem arados e com boas doses 

de fertilizantes (compai-
xão, fraternidade, amor 
e justiça) capazes de 

fazer germinar uma 
sociedade mais justa 

e humana. 

Renata Aragão
Coordenadora 

Pedagógica
da Casa de 

Criança

Projeto
Doadores de Amor

Páscoa

que pude sentir o intuito de nos integrar 
e animar através de um elo: a música. 
Depois veio um momento muito espe-
cial, no qual demos as mãos e fizemos 
uma grande ciranda entrando em har-
monia uns com os outros e com os ele-
mentos da natureza ali existentes.

Contudo, agradeço o momento único 
e especial dedicado a nós, educadores, 
através deste espaço maravilhoso onde 
pudemos viver momentos prazerosos, 
como também nos fortalecer para que 

C omemorar o dia do Educa-
dor é sempre um momento 
de grande satisfação, mas 

comemorar esse dia no Beach Park 
foi melhor ainda, junto de pessoas  
com quem compartilhamos o nosso 
dia a dia e pertinho da natureza.

O carinho oferecido pela Casa de 
Criança pôde ser sentido desde o 
primeiro momento, através de um 
delicioso lanche oferecido a nós e 
logo após fizemos uma dinâmica em 
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Dia do Educador

Educação:
essa é a melhor onda!

cada vez mais possamos sentir a 
força que a educação tem em nos-
sas vidas e o quanto somos res-
ponsáveis nesta trajetória junto às 
nossas crianças.

Ludmilla Paulino
Professora da Casa de Criança

A homenagem do 
dia do educador foi feita com 

tanto carinho e dedicação que tenho 
certeza que todos sentiram isso de uma 

forma especial.
Vivenciar o zelo e o cuidado por nós nesse 

dia com certeza foi um reconhecimento 
indescritível.

Agradeço de coração em nome dos meus 
colegas pelo tempo precioso que vivemos.

Olga Lessa
Professora da Casa de Criança
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T odos nós devemos crescer com sentimento 
de patriotismo, entendendo que a liber-
dade do nosso país há muito tempo alcan-

çada e, a cada dia defendida, não deve ser esque-
cida nem deixar de ser lembrada como uma das 
datas mais importantes do nosso país. Para isso, 
devemos desde pequenos aprender a respeitar 
nossos símbolos nacionais, como a bandeira, o hino e 
a grandeza do nosso país, fazendo que cresçamos cada 
vez mais orgulhosos da pátria em que moramos e crescemos.

É desde cedo que devemos semear em nossos filhos o sentimento de respeito ao 
próximo. Esse sentimento na semana da pátria e no dia de nossa independência, que é 
o 7 de setembro, reflete claramente uma das formas de entendimento da cidadania. O 
respeito ao próximo deve ser exercitado no dia a dia, desde o fato de devolver o brin-
quedo do coleguinha, pois não é o seu, ao respeito no trânsito e cordialidade na rua.

 No dia da apresentação da banda da Base Aérea de Fortaleza no pátio do colé-
gio, como foi emocionante ver todas as crianças com o rostinho pintado de verde 
e amarelo, a mãozinha no peito, os olhinhos brilhando e escutando o hino nacional. 
Isso realmente me marcou profundamente, e acredito que ficará na lembrança 
daquelas crianças.

João Marcelo Menezes
Pai do Renan (Inf. 4 A) e do

João Henrique (ex-aluno da Casa de Criança) 
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E sse ano a escola escolheu o 
tema SUSTENTABILIDADE, 
para os Jogos da Amizade.

A Luiza, minha filha, chegou em 
casa dizendo que o vidro é o que 
mais demora para se decompor, e 
o plástico demora até 100 anos... O 
Pedro, meu filho, estava com uma 
embalagem na mão e eu disse: 
“Pedro, me dá ai que eu vou re-
ciclar”, e ele perguntou: “Foi a Tia 
Margô que mandou?” 

O efeito foi imediato e eu vi as 
crianças aprendendo como reapro-
veitar embalagens que usualmente 
jogamos no lixo, a fazer coleta sele-
tiva e receber das mãos das profes-
soras utensílios que eles reciclaram. 
E vi o tanto de “lixo limpo” que juntei 
lá em casa por uma semana - minhas 
amigas mães do 1º Ano e do Infantil 4 
estão de prova - juntei para usar na 
apresentação que fizemos. 

A apresentação é motivo de vários 
encontros, aproxima a gente, as crian-
ças brincam juntas e o resulta-
do sempre é divertido. Tudo é 
válido e tem o mesmo efeito 
que uma apresentação com 
coreografia, ensaios, cenário, 
figurino, ou sem nada disso, 
simplesmente, no dia, vai e faz. 
As crianças gostam tanto que 
meses depois ainda estão fa-
lando, essa é a melhor parte! 

O significado é muito maior 
porque a lição vem da escola, 
mas a ação vem de “dentro de 
casa”. As crianças vão crescer 
com o hábito e com a preocupa-
ção de cuidar do meio ambiente, 
preservar a natureza, reciclar, 
interagir com o mundo de forma 
saudável.

Alessandra Vital
Mãe da Luiza e 

Pedro (1º Ano B e Inf. 4E)

Nós respeitamos o próximo.
E você?

Sustentabilidade
FAMÍLIAS encantam com criatividade e alegria

7 de Setembro Jogos da Amizade
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PIQUENIQUE para nutrir e divulgar a paz.

Vivência em família:
A paz em nós!

A 
família representa a 
unidade básica da so-
ciedade,  formada por 

pessoas que possuem os mes-
mos ancestrais ou são ligadas 
por laços afetivos. É o primeiro 
grupo social em que a criança é 
inserida, local onde se inicia o 
aprendizado de valores essen-
ciais para a vida como: coope-
ração, respeito, partilha etc.  

Os vínculos afetivos e a  forma 
pela qual as relações são viven-
ciadas exercem forte influência 
na formação da personalidade 
do sujeito, pois nos constituí-
mos e somos reconhecidos como 
seres humanos a partir dos re-
ferenciais de família.

Tendo em vista a relevância 
desses  vínculos e a importân-
cia em  priorizarmos espaços 
que favoreçam a nutrição des-
sas relações, realizamos, na 

Casa José de Alencar, um encontro 
especial entre as famílias da Casa 
de Criança. 

O 1º “Vivência em Família” foi re-
gado de muita descontração  e uma 
variedade de brincadeiras condu-
zidas pelo grupo Catavento. Como 
temática principal, elegemos a “Paz 
em Nós” evidenciando o nosso com-
promisso com a formação de uma 
cultura de paz. E, envolvidos por 
essa atmosfera de harmonia e 
união, contactamos e compar-
tilhamos o que desejamos para 
nossas vidas, através de avi-
ões feito de papel. 

 A alegria estava expressa nos 
rostinhos de todas as crianças que 
ali se fizeram presente, incluindo a 
criança interna de cada adulto. Foi 
um dia muito especial!!!

        Denise Sanford
Diretora da Casa de Criança

Um dia muito especial!

Parar por algumas horas, no meio 
da correria do dia a dia para desejar 

ao mundo só coisas boas! Os melhores sen-
timentos! A união da família, amigos queri-
dos e natureza foi uma oportunidade ímpar.

Minha família e sua extensão que é a que-
rida Casa de Criança!

Érica Campos
Mãe da Sofia (Infantil 5C)

Vivência em Família
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Ciência na primeira infância?

Pode parecer estranho para 
os menos familiarizados com o 
universo lúdico da infância, mas 
foi, sobretudo, engrandecedor 

perceber o quanto a vivência com 
assuntos sobre filhotes e aves da 
fazenda, abelha, porco, equinos, 
caprinos, bovinos e nosso tão des-
prestigiado e pouco lembrado ju-
mento pode ser construída de for-

ma tão envolvente pelas crianças, 
educadores e familiares.

 Foi nesse clima de muitas curio-
sidades e descobertas que percebi 
a IX Mostra Ciência. A escola con-
seguiu desenvolver um trabalho 
transformador: não era apenas 
aprender o nome de uma espécie 
animal que interessava, mas des-
cobrir suas características e rela-
cioná-las com nossa cultura, hábi-
tos e relações socais. Afinal, como 
obtemos nosso leitinho? E aquele 
monte de carga, quem a transpor-
tou? E desde quando derrubar um 
boi é esporte? Nossa, cavalo tam-
bém escova os dentes?  Nunca ouvi 
falar que a válvula do coração de 
um porco pudesse ser colocada no 
coração de uma pessoa! O quê? Co-
mer carne de jumento?

Participar desse cenário de tan-
tas descobertas foi muito importan-
te. Como mãe de alunos da escola, 
fiquei feliz em ver as crianças com 
os olhos encantados quando fui fa-
lar um pouco dos equinos. Na minha 
época de estudante de veterinária, 

Casa de Criança
QUE BICHO é esse?

jamais pensei que 
esse assunto pudesse 

adicionar tanto aos nossos 
pequenos. Hoje, como professora e 
pesquisadora, tenho a certeza de 
que é muito importante aproximar 
as crianças desse universo que é 
a ciência. De forma lúdica, os as-
suntos podem ficar bem próximos 
desses pequenos aprendizes que 
olham tudo de forma tão curiosa e 
admirada. Na culminância do proje-
to, a escola se transformou em uma 
grande exposição, e aqueles ani-
mais que poderiam, ainda, parecer 
distantes ou vistos só em fotos e 
filmes estavam presentes com to-
dos os seus sons e cheiros. Tenho 
certeza: foram realizadas grandes 
descobertas! E quem pensou que 
ciência é coisa de adulto, aprendeu 
muito com essas crianças.

Virgínia Girão
Mãe do Diogo (Inf. 5 G ) e do 

Pedro (Inf. 2 A) 

Mostra Ciências
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C omo ponto de partida, vale 
à pena esmiuçar os sentidos 
que nos levaram a escolher 

o tema desse projeto. A princípio, à 
Decoração para o lar atribuímos 
seu sentido literal, que se refere à 
arte de ornamentar, embelezar. 
Esse foi um objetivo desse traba-
lho, mas não o único. Na verdade, 
seu foco foi fazer algo De: coração 
Para: o lar, espaço de harmonia, 
onde vivemos e nos sentimos tão 
bem, que é nossa casa, nosso plane-
ta. Daí, a invenção de produzir arte 
com o lixo, de unir o útil ao criativo.

Com esse fim, a Casa de Criança en-
volveu toda a comunidade escolar em 
favor de um movimento de atenção à 
Terra, partindo de uma necessidade ur-
gente de desenvolver ideias sustentá-
veis para o ambiente e ao mesmo tempo 
praticar arte. Assim, pais, educadores e 
crianças realizaram pesquisas e desen-
volveram propostas em função de uma 
aprendizagem de vida. Os resultados 
mostraram que atitudes “inteligentes” 
podem transformar lixos em grandes 
criações decorativas e trazer benefícios 
econômicos e ambientais. 

Para evidenciar os talentos desco-

bertos nesta temporada de arte, foi re-
alizado o Festival de Arte Infantil – FAI. 
Cada Infantil apresentou cômodos de 
uma casa, cujos móveis e objetos de de-
coração tiveram como matéria-prima 
o lixo descartável. A prioridade era o 
cuidado com o planeta em uma lingua-
gem de pura arte. As famílias também 
mostraram sua criatividade ao produ-
zirem um lixão. Tal tarefa tinha como 
objetivo impactar, chamar a atenção 
dos visitantes para o volume de lixo que 
colocamos fora todo dia, e que pode ser 
reaproveitado funcionalmente. 

Os detalhes presentes nas artes pro-
duzidas pelas crianças impressionaram. 
A sensibilidade e o cuidado com o nosso 
lar maior, aguçados nas salas de aulas 
durante a realização do projeto, chega-
ram lindamente à exposição, em forma-
tos artísticos que, sem dúvidas, devem 
ser imitados por nós adultos. As obras 
expostas estavam centradas em muitas 
inovações que podem ser revisitadas 
em nosso site, mas nada se compara ao 
brilho e à beleza de ter podido apreciar, 
ao vivo e em cores, tanto talento junto 
em uma só noite. 

Não obstante, não é somente o belo 
que nos move. Como educadores, acre-
ditamos que projetos como esse, que 
visam difundir a importância da susten-

A SUSTENTABILIDADE planetária em forma de arte.

Projeto
Decoração para o Lar

tabilidade planetária, servem como 
base para a formação de cidadãos 
mais conscientes, responsáveis e 
preocupados com os problemas am-
bientais e com suas devidas soluções. 
É isso que queremos para os nossos 
alunos. É isso que queremos para o 
nosso futuro.

Ana Ásia Almeida
Coordenadora Pedagógica             

da Casa de Criança

Lixão: arte produzida pelas famílias da Casa de Criança

Produção das crianças do Infantil 4F

Produção das crianças do Infantil 5B

Produção das crianças do Infantil 2A

Produção das crianças do Infantil 3C

Produção das crianças do Infantil 4CProdução das crianças do Infantil 4D Produção das crianças do 1º Ano AProdução das crianças do Infantil 3H

Festival de Arte Infantil
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A nossa Festa Junina foi um 
encanto. A meninada surpre-
endeu com a expressividade e 
harmonia de cada grupo. Entre 
ritmos diversificados e o va-

lor da nossa cultura nordestina, as crianças 
participaram com alegria de mais um arraial 
da Casa de Criança. A quadrilha dançada pe-
los pais também foi um sucesso.

Certa vez li uma frase de 
Abraham Lincoln que dizia - 
“Tudo aquilo que sou, ou pretendo 
ser, devo a um anjo: minha mãe” 
- Na verdade, nós é que somos transformadas 
por estes anjos chamado filhos, que nos ensinam, 
efetivamente, o que é o amor incondicional. 

Sandra Welter
Mãe do Otto e Sara (Inf. 5E e 3D)

Convite para almoçar, 
sempre é muito bom. Mas, 
você receber um convite da 
escola do seu filho para almoçar 

com ele com o intuito de conhecer e inaugurar 
o novo refeitório... Ah, isso foi muito especial e 
surpreendente como tudo o que a Casa de Criança faz. 
#amomuitotudoisso

Roberta Chastinet
Mãe do João Pedro (1º Ano A) e

da Maria Clara (ex-aluna da Casa de Criança)

Aqui todo mundo ganha!
Um verdadeiro gol de alegria! Entre cores da 

nossa bandeira e talentos dos nossos pequenos 
atletas, vivenciamos a Colônia de Férias em 
pleno ritmo de Copa do Mundo. Não podemos 
deixar de ressaltar a integração das crianças 
somada à expressividade delas, implicando em 
dizer que a “aqui todo mundo ganha”, afinal a 
diversão foi garantida.

    Dia de festa e alegria!

A Comemoração do Dia dos Pais na escola foi 
emocionante! 

A alegria estava estampada nos olhos dos pequenos 
ao se apresentarem aos seus pais. Pude sentir que meu 
filho está feliz na escola e que está sendo muito bem 

cuidado e educado.

Agradeço à direção, aos professores e aos demais 
funcionários da Casa de Criança por ter proporcionado-me 

uma manhã inesquecível, bem como por educar meu filho com 
dedicação e carinho.

Wellington Mesquita
Pai do Pedro (Inf. 3C)
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Antes de começar as 
atividades, as crianças 
começaram a cantar: 
“vaca amarela, pulou 
da janela, quem 
falar primeiro vira 
um tagarela”. Logo 
Marina perguntou: 
tia como é mesmo? A 
vaca virou uma “Tá 
galera”? 

(Infantil 5 E)

A professora já tinha 
pedido para duas 
crianças fazerem 
a oração antes do 
lanche, quando foi 
pedir para a terceira 
criança, João Pedro 
logo falou: “Já tá 
bom de oração hoje, 
deixa para amanhã!

        (Infantil 2 D)

As crianças estavam 
sentadas e a Letícia 
Justa falou: “Com 
licença, pessoal”. 
Imediatamente, Rafael 
Brasil respondeu: “Eu 
com licenço”.

(Infantil 5 B)

Durante um estudo 
sobre a origem da 
pizza, espontaneamente 
Giovanna Thaumaturgo 
falou: “Eu adoro pizza 
de margarina!”

        (1º Ano G)

Quando estávamos 
falando em respeitar o 
próximo, Júlia falou: 
“Tia Sabrina, não é 
verdade que devemos 
respeitar as coisas das 
pessoas também?” 
A educadora 
concordou. Daí ela 
continuou: “Pois é, 
devemos respeitar 
as maquiagens das 
nossas mães”.  

(Infantil 4 F)

Criança tem cada uma

Durante 
uma roda de 
conversas, 
Felipe falou, 
espontaneamente: 
“Tia Jacquie, 
sabia que todo avô é 
pai de alguém?”

  (Infantil 4 D)
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