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Os pais queriam apenas dar-lhes
uma educação mais liberal. Hoje sentem-se
acuados. Exigentes. desobedientes
e iminados., Seus filhos ila() sabeiii o
significado da palavra limite
a infncia, eles aprenderam a
ler bons modos, respeitar os
horários da casa, nunca res1)oider aos mais velhos.
Jovens, se rebelaratri conira a
autoridade e adotaram um
lema libertário: "E proibido
croibir'. Agora. adultos, estão desorientados.
\ão conseguem inipor o menor dos limites a
-eus filhos. pequenos ditadores que se recusam
escovar os dentes, exigem tênis importados,
lestroem objetos nas casas de parentes e amiios dos pais, só admitem se alimentar de salsihas e batatas fritas.
"O que fazer?", perguntam. exaustos, esses
pais "nioclernos . Encontrar o equilíbrio entre o
autoritarismo e a permissividade. respondem
depressa os especialistas em educação. Mas
isso não é fácil. Pei-didos, os adultos ficam ,em
reação, impotentes. diante de situações que se
repetem no (lua-a-dia. E não é para menos. Os
icqienos andam impossíveis. Rebeldias que
osturnavam aparecer na adolescência, viraram
rotina na vida de crianças de 5 anos e até
menos. \Tja alguns casos:
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O desobediente
"Marcel, vamos tomar banho", disse pela quinta
VeZ a eseriturária gaúcha Nara Costa, 34 anos,
"Não quero", respondeu mais urna vez seu filho
Marcel, 4 anos. No dia anterior, vencida pela
exaustão. Nara acabou deixando o filho sem
banho. Agora resolveu reagir: gritou. pegou forte
fl() braço (to garoto e arrastou-o para o chuveiro.
Manel chorou. esperneou. mas Nara não cedeu.
"Me senti péssima e o piol' é que não adiantou
nada, lamenta a mãe. "No dia seguinte aconteceu tudo de novo.

A birre,zta
Muito choro, gritos, um escândalo. E tudo nas
dependências de um refinado shopping center.
Foi assim que Haira. 5 anos, conseguiu dobrar
as resistências ola mãe, a contato de publicidade
paulista Gilda Lario. 45, obrigando-a a comprar
um par de sapatos (luas vezes mais caro que os
demais. A cena não era novidade para Gildi.
"Ela vira urna onça quando não faço algo que
(leseja'. expi ka, desanimada.

A explosiva

A rebelde

1 )epois de ignorar a ordem dos pais para ir dorruir, Mariana, 5 anos. jog)u a mochila na cama e
começou a socar nela algumas peças de roupa.
(hocada. a arquiteta paranaense Márcia Passos
I'rishrnann, 27 anos, mãe da menina, tentou
onversar. "Saia (laqui. Quem manda em mim
ou eu". ouviu da pequena. "Ela se faz de surda
para qualquer proibição que a desagrade.
reclama Márcia. "Estou exausta. Não sei mais o
ice fazei", desabafa.

Viagem luar(a(la, inalas prontas e Juliana. 9
anos. (lecide: "\() quero if. NãO vou". Viagem
cancelada, frustração para a família inteira.
Motivo declarado: nenhum. Motivo intuído pela
mãe. a assessora conlercial pa(lista Ana Maria
Roland Todescan. 3() anos: o seu primeiro
namoro depois da separação do pai de Juliana.
"l)emorei para percel)er o jogo". revela Ana.
"Quase t(-rminei o namoro para reconquistar
minha filha."
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Pais inseguros,
filhos autoritírios

Se você sente dificuldades para impor
limites a seus filhos, experimente seguir
algumas dicas básicas:
Quando disser "não", faça-o de

A facilidade (0fl1 que essas crianças
Iliafli pulam os pais é SUrI)reefldente.
Na maioria dos casos. os sentimentos
(IC culpa dos adultos estão na raiz do
prol)Ieiiia. Não são i nconlUfls mães
que procurani compensar a falta de
tempo para os filhos realizatido OS SeUS
mais prosaicos desejos. "Antes de parar de trahalhax há um ano, tinha tão
pouco tempo para Haira que acabava
fazen(lo todas as suas vontades . recotil iece Gi Ida Lario.
Espertas. as crianças aprendem logo
a (olls('guir o que querem - e até, em
alguns casos, o que não querem. Contlana(las. choram . Armadas de um fôlego interminável, tornam-se senhores
a reinar 110 (]olnÍnio do lar e fora dele.
A ( ua(Ios. os iilti 1 los torna tu-se
inseguros. Durante anos entenderam o
uso tIa autoridade como algo rel)reensível. Agora. por mais que ouçam psicólogos e pedagogos ressaltarem a
importância da i illposição de limites
para a formação de adultos equilibrailos, entram em crise toda vez que
precisanu ser severos (001 os filhos.

forma clara e incisiva. Do contrário, a
criança não descansará enquanto não
conseguir o que deseja.
Explique as razões de sua ordem ou
proibição. Dê exemplos de pessoas que
sofreram conseqüências negativas devido
a atitudes como a que você quer proibir.
Seja coerente. Não permita hoje a
atitude que proibiu ontem.
Evite ceder à chantagem das lágrimas.
Deixe a criança chorar até se cansar e
perceber a inutilidade da cena.
Não exagere nos castigos. Eles servem
para mostrar a insatisfação dos pais com
relação a um comportamento da criança,
não para fazê-la sofrer intensamente.
Deixe claro que a imposição do limite
não significa falta de afeto. A criança
precisa entender que está sendo punida
ou proibida de fazer determinada coisa
porque se excedeu e não porque os pais
não a amam.
Entre em acordo com o pai da criança
- mesmo que estejam separados sobre a maneira de impor os limites. É
importante que um dos pais não
desautorize o outro.
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Quem fica com
papel de bruxa?
\ias o Iis(o de manter as rédeas semf)tC soltas é. gi-ande. "O ''não" é 1110 iii)portante organizador da personal ida(le. avisa o psiquiatra Elaini Gi-ünspun. de São Paulo. ' \s crianças precisam ser cerdeadas em alguns momentos da vida para se tornarem adultos
saudáveis. A culpa e a insegurança.
(0) entanto, impedem muitos pais de
assumir o imprescindível papel da
bruxa Inalvalia e desagradável. Todos
querem ser fadas. E. (lessa forma, o
filial da história j)o(le ser ruim.
Por conhecer a fraqueza da mãe.
iuliana se sentiu suficientemetite poderosa para acreditar que poderia se
livrar do namorado dela. 'Eii me augi Isi ia va 1)01 1(1!] iar parte do 1eni 1)0 q iw
(le(lii-ava a minha hIlia para ficar com
mitra pessoa, adini te A tia.
lucilina só não alingii.i SeU oh}eti(1 - 't}iarar .\i1a (lo namorado - flora mãe percebeu a tempo a chanlageni e definiu uma i mportaille li iiha

demarcatória: "Eu a akiio. nias isso
não significa que ela possa me (mliiiliar. pensou. .1 til i una. por sua vez.
não só superou aquI-la fase (01110 tomiiou-se mais re.sl )eita(lola dos (lileitos
da mãe e mesmo de outras pessoas.
"Se cii não tomasse a atitu(le 1 IC iiiipor
limite. ela contiiivaria a-liatiiIo que
era a (lona do iuiutalo e uni (lia poderia
se dar mal", analisa.

Excesso de liberdade gera
líderes ou aventureiros
-na está certa, na opinião de Haim
Griinspun. ''Filhos (Fiados 1)01 pais
(1le al)reni IUÜ() da ali tori( la( h- i (((dclii
ter uma vida adulta arriscada". diz
ele. "Há chances de se tornarem gran(les líderes, mas. na maioria (las vezes, correm perigos desj)lopor(iOIlais
e acabam ítimas de nossa cultura.
Segundo opsiquiatra. não é lLir() se
tornarem pessoas oitu' gostam de fazer
apostas. sofrem acidentes em (orrilias
de carro ou Vivem repeti(Ias aventuras
amorosas.
Até recentemente. algumas escolas, surgidas na esteira dos movi metitos de liberação social (Ia o lécada de
60. adotavam uni modelo de ensi 110)
mais tolerante e. com isso, reforça-

vani a falta de limites das crianças.
Mas isso mudou, para felicidade dos
pais mais aflitos.
"Atualmente até as escolas alternativas se conscientizaram do papel
do limite na educação". observa Lino
de Macedo, professor do Departamento de Psicologia Escolar da Universidade de São Paulo (USP). Não
que tenham adotado o autoritarismo
puro e simples, mas enfrentam a
necessidade de impor as regras com
mais tranqüilidade. "Muitas vezes, a
criança precisa ultrapassar
as fronteiras para conhecer
as suas linhas deuiarcatórias", diz o especialista. "E
aspecto pedagógico da
transgressão deve ser aproveitado pelos educadores."

A criança precisa
saber que amada
Ao dizer não, porém, é fundamental que tanto pais
quanto professores esclareçam as razões de sua atitude e não deixem a criança
confundi-la com falta de
afeto. "Eu sei que você não
quer tomar l)anho", poderia
dizer a mãe de Marcel.
"Mas você se sujou nas
brincadeiras e, se não lavar
corpo, pode ter coceiras.
Como eu te amo, não quero
que tenha coceiras, então,
vamos tomar banho sim." E
muito provável que Marcel
dê pouca atenção às palavras da mãe. Mesmo assim,
elas são importantes e
iivçrn
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tas vezes for necessário.
Até porque algumas crianças teiam em desafiar os limites impostos
los pais com o único intuito de chair sua atenção, e a percepção disso
e evitar o conflito. Há dias em que
.quiteta Márcia Frishmann, por
pIo, consegue levar a explosiva
.drmana com facilidade para a cama:
basta dizer que a ama tanto quanto ao
irmão Daniel, de 2 anos. Não compreender um momento de carência como esse pode resultar num castigo
desnecessário.

Entre chantagens,
tapinhas e palmadas
Castigos. Aí está outra fonte de dúvidas de muitos pais. A insegurança sobre até onde levar a imposição dos limites deixa-os atrapalhados. Recentemente, a secretária paulista Liliana
Bernardinelli, 30 anos, bateu no filho
Bruno, 4, só porque ele não queria
comer. "Não consigo encontrar o meiotermo entre a rigidez e a tolerância."
Para Haim Grünspun, o castigo é
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lhos é a mãe. De acordo com Haim
Griinspun. os pais tendem a ser mais
omissos e indulgentes por uma razão
simples: dispendem menos tempo
com as crianças. "Embora essa situação esteja mudando, pelo fato de as
mulheres também trabalharem fora de
casa, ainda vivemos um momento de
transição, em que as transformações
não foram devidamente assimiladas."
Homens mais envolvidos na educação dos filhos, no entanto, também se
atrapalha.Ohancáriopaulista
mn
wuuuermey DerrIaI'uIrIeItI,
niaricio de Liliana, sempre
se flagra usando pesos e
medidas diferentes nas
relações com o filho Bruno,
de 4 anos e a filha Lígia, de
1 ano. "Não sei falar grosso
com ela, pois é como se
fosse uma segunda namorada." Com o filho, o tratamento é outro: "Os homens
sempre receberam uma
educação mais linha dura",
justifica.
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bancas

O Guia Viajar Bem e Barato traz
mais de 30.000 dicas econômicas de
viagens para você curtir o Brasil
com pouco dinheiro. Pegue o seu
e boa viagem.
um recurso que precisa ser usado com
moderação. Na sua opinião, deve-se
evitar palmadas, chineladas e tapinhas, pois a experiência mostra que
não têm efeito educador. Uma pequena
chantagem, do tipo "se não for dormir
agora, amanhã não vê televisão", no
entanto, pode ter seus resultados.

De um modo geral, contudo, especialistas acreditam
que os brasileiros tendem a
ser indulgentes com os
pequenos, sejam eles meninos ou meninas. "O adulto
brasileiro parece constantemente preocupado com o
prazer das suas crianças",
escreveu o psicanalista italiano radicado em Porto
Alegre, Contardo Cailigaris,
em seu livro Hei/o Brasil
(Editora Escuta, 1991). Ao
comparar a relação entre pais e filhos
brasileiros e europeus, Calligaris se
diz "assombrado" com as liberalidades correntes por aqui.
"A criança é rei", afirma o psicanalista, antes de concluir com uma triste
contradição: "Curioso, tanto mais num
país cuja reputação no estrangeiro
está comprometida com legiões de
crianças abandonadas na rua".Q

Mães se envolvem mais
Quase sempre, quem se vê diante da
dúvida sobre até que ponto ir na cobrança do respeito aos limites dos li-
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