
A infância está doente 
(Por Roberta Simões) 

 
   Educar é uma tarefa delicada e complicada. Em tempos difíceis, como os 
vividos agora, transforma-se em um exercício de renúncia, paciência, 
sabedoria e muita, mas muita coragem. A família, muitas vezes, com sua 
correia deixa para depois a educação dos filhos, transferindo 
responsabilidades, mas nossos filhos não podem esperar. 
   Podemos ajudar nossos filhos a cultivar algumas qualidades do caráter, como 
afetividade, responsabilidade, realismo, competência e moral. É difícil, mas 
plenamente possível. As modificações que ocorrem na sociedade humana são 
inevitáveis. A diferença é saber como lidar com elas.  
   Para os psicólogos americanos Henry Cloud e John Townsend, é muito 
importante trabalhar o limite. Limites para ensinar aos filhos e limites no 
casamento revelam como conciliar benevolência e verdade na tarefa de educar 
as crianças para uma vida adulta com maturidade, da infância à maioridade, 
passando pelos anos difíceis da adolescência. Apresentam a importância no 
relacionamento dos pais e filhos na formação do caráter. Devendo também 
evitar dois extremos: a permissividade e o autoritarismo.  
   Os pais aprenderão a dar a atenção e o encorajamento necessários para os 
filhos experimentarem tanto a bondade quanto o rigor e a disciplina que o 
acompanharão em sua vida. 
   Estabelecer limites significa mostrar para a criança até onde ela pode ir. 
Significa ensiná-la a discernir o que é certo e o que é errado segundo os 
valores de sua família e do grupo social em que ela se insere 
   A psicóloga Elizabeth Monteiro afirma que em vez de rostos corados, 
sapecas, suados, felizes, roupas cheias de barro, joelhos esfolados e prato 
raspado diante do sorriso satisfeito da mãe, vemos rostos pálidos, estressados, 
roupas limpinhas da última moda, crianças gordas, apáticas, infelizes. É 
preciso resgatar a criança como ela é por natureza. Dar-lhes meios para ser o 
futuro cidadão criativo, equilibrado e colaborador com a sociedade e, 
sobretudo, feliz. Tudo acima citado faz parte da realidade da família. Muitos 
adultos estão deixando o mundo de fantasia da criança se acabar. Fazendo 
com que a criança cresça e não viva esses anos tão importantes para seu 
desenvolvimento.  
   A inocência está se transformando em meninas produzidas, com salto alto, 
maquiagem, estão se tornando mulheres antes mesmo de se tornarem 
mocinhas. Os meninos precisam mostrar que são homens antes mesmo de se 
tornarem mocinhos.  
   Tem pessoas que acham bonito e incentivam crianças a rebolarem músicas 
sensuais e até mesmo promíscuas. Criança precisa brincar. Brincar de 
carrinho, de pique, de correr, de boneca, não se explorar a sexualidade. É triste 
também ver uma criança trabalhando, vendendo balas num sinal, e se não 
vender tudo apanha quando chegar em casa. Podemos perceber que essa 
criança não está brincando, não está sendo criança. Não está feliz. 
   Algumas crianças são obrigadas a tomarem conta de outras crianças 
menores, jovens  meninas de 12, 13 anos estão se tornando mães. 
   Por isso a infância pede ajuda urgentemente. Faço um apelo para que as 
crianças sejam crianças, cada fase tem a sua transformação. Não podemos 
deixar as crianças crescerem antes do tempo. 



     Escuto crianças de 10 anos falando de namorado, não está certo isso. O 
computador é bom, mas deve ser vigiado, criança tem que ter tempo para 
estudar, para brincar, para crescer devagar, por etapas.  
     De fato, as crianças de hoje em dia estão mais sabidas, inteligentes e bem 
informadas. É a vida acompanhando a evolução do homem.  Porém se não 
resgatarmos a infância, teremos uma sociedade completamente doente. 
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