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															“Em	todo	fl	orescer

          A beleza está nas cores

      e na gradeza do topo da árvore.

           Ninguém vê a profundidade

                          das raízes sendo o sustento. 

	 	 A	vida,	em	todo	seu	fl	orir,

        revela-nos que está nas mãos suaves

   o toque que faz crescer.”

    Karen Rodrigues
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 Dedico essa obra, aos que 
cuidaram de minhas raízes, e que são 
responsáveis	pelo	meu	fl	orescer,	papai	e	
mamãe. Ao que me faz aprendiz desse 
universo cheio de magia e esperança, 
meu pequeno amor, Pedro Lucca. 
 Ao amor da minha vida, por 
regar os meus sonhos e tornando-os 
seus, André, minha grande referência. 
 Ao meus professores nunca es-
quecidos. E a  você, querido leitor,  que 
faz parte do universo de uma criança.

A autora
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 Nenhuma semente que hoje fl oresce logrou tal êxito 
sem que houvesse o amparo do solo generoso, dos abraços so-
lares, do combustível nutriente oriundo da terra, da mutações 
trazidas pelos insetos mensageiros e a leveza benfazeja da água.
 
 Assim somos nós, seres humanos, que, num planeta de 
frieza, maldade, ignorância e desamor, necessitamos - qual ali-
mento e água - das bençãos do afeto. Deste modo, apresentar 
esta obra incrível é como apontar um oásis de esperança no 
deserto da multidão.
 
 Vale lembrar que este livro nasceu no olho do furacão, 
em meio a uma pandemia que nos obrigou a evitarmos todo 
tipo de contato físico, produzirmos distâncias e primarmos 
por intensos cuidados. 

 Sendo assim, aqui você lerá sobre doçura, carinho... 
sobre a importância de singelas atitudes como a de um pai ao 
pentear os longos cabelos de sua fi lha. Como um homem de-
scobrir-se pai ante um fi lho do coração. Como professores que 
inspiraram uma alma tão incrivelmente iluminada a brilhar cada 
dia mais. Como uma mulher que abriu do coração a grandeza e, 
da mente, as capacidades, para semear sorrisos, carinho, histórias, 
poesias, melodias e, sobretudo: o amor.

 Não tenho dúvidas de que, ao término desta leitura, 
você será outra pessoa. Afi nal, falar de sentimentos nos engran-
decem a alma - principalmente quando ditos por alguém que 
comprovou, empiricamente, a efi cácia da didática do amor. Não 
perca a chance de, também, fl orescer. 

 Entregue-se.

     André Gandolfo
     o poeta da paz
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 O psicanalista austro-americano Spitz afi rma que, na 
infância, “[...] os afetos são de importância muitíssima maior 
do que em qualquer outro período posterior da vida”. Ao na-
scer, o ser humano é dotado de uma força que permite o seu 
desenvolvimento, para que isso aconteça é necessário o cuida-
do, embasado de afeto. Por afeto entende-se desde os cuida-
dos físicos, como o conforto do colo, da amamentação e da 
limpeza, até o olhar, o toque físico e a atenção.
 
 Deste modo, esta belíssima obra, nos leva a questionar 
a nossa relação íntima e de afeto com nossos fi lhos, ou quais-
quer outras crianças que façam parte do nosso convívio. Uma 
criança que cresce em um seio familiar composto de respeito, 
diálogo, carinho e amor, ou seja, que produza fortes laços, cer-
tamente será um adulto seguro, autônomo, compreensivo e 
afetuoso.
 
 É necessário, portanto, olhar às crianças que nos ro-
deiam como quem vê uma semente sob o processo de ger-
minação. Onde nos cabe o auxílio para que sejam capazes de 
desenvolver suas potencialidades com vigor e sabedoria.
 
 Quando adulto, as lembranças afáveis do cuidado pa-
rental fortalecem a nossa experiência enquanto pais e aconche-
gam o coração nos momentos tristes e desafi adores da vida. 
Ou seja, as marcas oriundas dessas experiências são capazes de 
produzir as forças necessárias para os embates do viver.
 
 Por fi m, convido-lhe a desfrutar das histórias, das poe-
sias e das refl exões deste maravilhoso livro como quem expõe 
à luz solar o jardim da própria alma.

    Larissa Duran
    Graduanda de Psicologia da UFMS
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 Antes de lançarmos uma semente ao solo, há uma 
preparação da terra, cuidados necessários para o êxito do 
plantio. O preparo do solo é defi nido como um conjunto 
de atividades que estimulam o desenvolvimento da cultura, 
tendo bons resultados e sem danos no futuro.

 Não teria outra maneira de iniciarmos qualquer assun-
to do universo da criança, a não ser falando do solo que re-
ceberá sementes, que rasgará a terra e alicerçará suas raízes, 
provendo o sustento e nutrição. Sim, esse é o ponto de partida.

 Seja você mãe, pai, avó, cuidador ou professor, se 
faz parte do universo de alguma criança você é protagonista 
com muita infl uência. Então vos pergunto: Como anda a 
sua inteligência emocional?

 Inteligência emocional é a consciência de suas dores, 
seus medos, suas qualidades, defeitos, inseguranças e a ca-
pacidade em lidar com todas elas. Quero provocar alguns 
minutos de refl exões. Peço que mentalmente você responda 
as questões a baixo para o seu mundo interno.
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 Quais adjetivos me caracterizam?

   Minhas melhores qualidades?

     Como foram as minhas atitudes perante as frustações?

     Sou sensível?
	 	 	 Amo	a	minha	profissão?

                  O que estou fazendo para alcançar os meus sonhos?

      Como trato quem me quer mal?

      Conheço todos os meus medos?

       O que consumo é por vontade própria ou modismo?

      Falo sempre a verdade?

               Sou pessimista ou otimista?

 Se houve espanto eu já me sinto feliz.
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 Você é espelho! Em casa, na rua, na escola, no seu 
trabalho. Através dos seus olhos a criança vai perceber o 
mundo, o outro, os sentimentos e a vida. 

 Sem essa nutrição emocional, autocuidado, fi cará 
mais difícil zelar pelos demais.

 No transcorrer das páginas deste livro, há um manan-
cial para abastecer-se. Mas, não se sinta ínfero. Somos seres 
em constante evolução. 

 Todos.

 Espero que minhas indagações provoquem senti-
mentos positivos, inclusive, que sirva para que cresçamos 
juntos, então desde já, agradecemos ao universo por nossos 
caminhos terem se cruzado.
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“Cada	palavra	que	os	pais	ou	seus	fi	lhos	pronunciam,	cada	
ação que praticam e toda atitude que tomam ajudam a formar 
o “arquivo de memórias” da criança. Esse registro- esse ar-

quivo de memórias- transforma-se na história e na posteridade 
dos pais. No caso das crianças, constitui sua herança e seu 

destino”.

Rabino Wayn Doick

“Cada	palavra	que	os	pais	ou	seus	fi	lhos	pronunciam,	cada	
ação que praticam e toda atitude que tomam ajudam a formar 
o “arquivo de memórias” da criança. Esse registro- esse ar-

quivo de memórias- transforma-se na história e na posteridade 
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 Imagine comigo: você está em uma banheira cheia 
de água, e aos poucos você se sente crescendo e aquele es-
paço um pouquinho mais apertado com o passar dos dias. 
Sua sobrevivência vem do externo. Existem vozes lá fora; 
algumas ouve com frequência já outras são desconhecidas. 
Essas vozes serão de quem lhe mostrará o mundo, tudo virá 
até você por meio delas. E quando estiver lá fora é por elas 
que irá procurar.

 Seu corpo agora consegue perceber alguns movi-
mentos e como você está fi cando apertado, se mexe tam-
bém.

 Eu com meus devaneios, certo dia, viajei para dentro 
de uma pesquisa em forma de útero a fi m de conhecer a 
primeira casa da criança.

 Adianto que as descobertas foram inimagináveis, e 
dividirei parte delas, pois, certamente, é um tema que merece 
um livro inteiro pra si.

 Os bebês já vivem experiências dentro da barriga, 
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que se transformam em memórias corporais para eles; o 
balanceio, a exploração das mãos e pés, o giro.

 As experiencias sonoras intrauterina já acontece por 
volta das 12 semanas, onde o bebê já começa a desenvolver 
a sua audição, e então, inicia-se a construção da trilha sonora 
do bebê: com o batimento do coração da mãe, gases, líqui-
dos e os movimentos das vísceras. A voz da mãe é a primei-
ra ser reconhecida. Logo em seguida, as vozes do grupo que 
vive perto.

 Todas essas pessoas são responsáveis por apresentar 
o mundo à esse bebê.

 Há uma narrativa sendo escrita.

 Aliás, de que modo o seu mundo será apresentado 
ao bebê?

 As vozes de quem vive perto serão transformadas 
em memória. O acalento com as mãos na barriga da mãe 
serão as caricias que poderão confortar o bebê quando uma 
cólica o incomodar.

 As histórias e músicas que você ouvia e contava para 
ele tão pequenino na sua barriga, serão memórias acessíveis 
de momentos de ternura, carinho e amor.

 O bebê não vem como uma folha em branco, ele já 
traz na bagagem pequenos reflexos do mundo que o espera, 
e de quem o espera. Se fizermos uma pesquisa rápida em 
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site de compras sobre os utensílios indispensáveis para o na-
scimento do bebê, atualmente encontraremos uma vastidão 
de objetos que foram pesquisados para fornecer a mesma 
experiência aqui fora, como era na sua primeira casa.

 Eu quero ser mediadora, para você que será a voz 
guia de crianças, conte a ele o motivo da escolha de seu 
nome. 

 Leiam poesias, conte as aventuras e peraltices de sua 
infância, fale sobre a família.

 Cantem suas canções preferidas, apresente a ele as 
músicas que marcaram suas vidas.

 Serão vocês as memórias transformadas em vínculos 
que os conduzirá a escrever a sua própria história.
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“Eu te amo pelo que sou em meu íntimo. E não por aquilo 
que você me faz.”

André Gandolfo



25

 Em qualquer relação humana o amor é o ingrediente 
que nutre, aproxima e fortalece vínculos.

 Nós, adultos, temos a necessidade, muitas das vezes, 
de nos projetar em nossos pequenos.

 Seja as atitudes que esperamos, os gostos, o jeito de 
falar…

 Há uma linha tênue entre o amor e a aceitação. Você 
não ama quando o pequeno não valoriza o que você gosta, 
você tende a menosprezar o gosto pelo qual ele optou.

 Esse ser em construção nasceu pra ser exatamente 
como ele é: gostos, jeito e até mesmo as decepções que 
somente ele passará, as descobertas, as mudanças que en-
contrará pelo caminho. Afi nal, há uma personalidade sendo 
construída.

 Nosso apoio, nesse momento, deve ser iluminativo 
para que esse mundo em evolução tenha respaldo e não 
frustação.
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 Ouviremos em um dia a criança dizendo que ama 
futebol, balé...

 No outro que será pintor, professora, músico, médi-
ca, mecânico, cowboy...

 Incentive, mesmo que por um dia, os pensamentos 
dos pequenos. Mostre a diversidade existente em cada es-
colha e também os desafios e renuncias de cada uma delas.
 
 Respeite a singularidade que está nascendo a cada 
novo passo. Há um processo de autodescobrimento aconte-
cendo que, terá reflexos na sua fase adulta. 

 É um processo íntimo dela com ela mesma, a manei-
ra como você vê e sente o mundo, influenciará os olhos de 
seu pequeno.

 Autenticidade de cada criança começa se desenvolv-
er, e isso, implica profundamente na capacidade de observar 
a expressividade dos pequenos, a singularidade, e o enten-
dimento de que cada uma terá o seu tempo de desenvolvi-
mento também. 

 Não compare uma com as outras. 

 Não queira ter a infelicidade de ter um filho ou aluno 
igual ao de alguém.

 Nesse processo de crescimento, estimule as habili-
dades, mergulhe em horas de criatividade e imaginação com 
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o pequeno. 

 Quando ele disser que tem uma cachoeira dentro do 
quarto, acesse esse universo, entre na brincadeira, permita 
que a criança que morou dentro de você retorne e diga: sim, 
e a água é cristalina, onde reluz um lindo arco-íris que com-
põe esse cenário incrível.

 Essa fase da infância é a base de uma adolescência 
saudável e um adulto bem sucedido com vida pessoal.  
 Estimule o protagonismo da criança permitindo ela 
ser quem veio destinada a ser, dona de sua própria história.  
 
 Além da aproximação dos corações, estaremos as-
sim, depositando em seu banco de memórias que podemos 
nos doar pelo outro, se abrir para algo novo, aceitar o gosto 
diferente, criando raízes de tolerância, paciência, compan-
heirismo e amor em solo fértil.
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“Você só consegue educar, se o seu coração for educado.”

André Gandolfo

“Você só consegue educar, se o seu coração for educado.”

André Gandolfo
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 Minha conjuntura familiar é composta por meus 
amados pais e meu fi lho. Certa vez, minha mãe se ausentou 
de casa o dia todo, havia levado a minha avó ao médico, e eu 
fi quei com a missão de cozinhar. 
 
 Não sou uma mulher que tenha dotes culinários, eu 
vejo o ato de cozinhar como uma linda poesia, a quantidade 
exata de temperos, o pensamento na família, o que um gosta 
o outro não, e minha mamãe, nesse quesito, escreve com 
muito primor.

 Então, sabendo da missão no dia anterior, articulei 
toda a manhã, preparei a mesa, fi z o trivial e fui à escola 
buscar a minha criança.

 Voltamos conversando, e para o pequeno, ovo frito é 
um deleite, mas eu não havia feito.

 E com todo jeitinho ele pede se haveria a possibili-
dade de fritar um ovo para ele. As minhas mãos começaram 
a suar, mas, me empenhei na tarefa, com muito amor e um 
sorriso largo.
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 Peguei o necessário para executar a tarefa, e ele ficou 
por perto e continuamos a conversar.

 O meu sorriso foi ficando cada vez mais constrangi-
do, e ele sabe que a cozinha não é meu forte.

 Quando vi que tudo já havia grudado eu olhei para 
os olhos dele e disse:

 - Filho, não ficou como o da vovó.

 Aliás, aquela fritura era minha obra do surrealismo, 
todo grudado, parte queimada, todo mexido, era necessário 
muita profundidade para entender que era um ovo.

 Ele me olha e suspira:

 - Tudo bem, mamãe. Eu sei que você ainda está 
aprendendo!

 O foco dessa minha narrativa está exatamente nes-
sa última frase. É simples, todas as vezes que ele executa-
va algo pelas primeiras vezes ou que suas habilidades não 
eram aguçadas para desempenhar, eu e meu companheiro 
de vida, André, sempre utilizamos essa frase.

   Quem é você no universo da criança?

 Não há nada de errado em questionar-se, e afirmo 
ser o primeiro passo e de maior relevância.
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 Seja você o responsável, o educador, o tutor, o 
cuidador desse pequeno ser em construção, você compõe 
um cenário de máxima importância, em uma escala tão el-
evada que pode ser que se assuste com a tamanha respons-
abilidade de cada gesto nesse universo.

 Somos um mundo que será visitado por uma, duas, 
dez ou vinte crianças... e quando não estamos nutridas emo-
cionalmente, não será luminoso o caminho a ser percorrido, 
uma vez que, na vida de cada pequeno ser somos a lumi-
nescência, a gênese.

 Haverá monitoramento de seus passos, seus gestos, 
seu comportamento, seu olhar. O sentimento é transmitido 
e acessado. Suas palavras são guia por um caminho de auto-
descobrimento, moldando personalidades, sonhos, medos e 
incertezas.

 Se uma criança só o vê triste, ela desconhecerá a fe-
licidade. Se você desiste de seus sonhos, ela desconhecerá a 
magia de sonhar e de toda sua potencialidade.

 Se de sua boca as palavras são sempre negativas, 
ofensivas e carregadas de amarguras e julgamentos, a con-
strução do vocabulário será censurável. Falar sobre determi-
nada atitude com uma criança é ser adulto. Demonstrar em 
atitudes é ser herói.

 O espelhamento acontece na primeira fase da infân-
cia, onde as crianças observam, fotografam e reproduzem 
atitudes de todos aqueles que o cercam.
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 Por isso a criança assiste dezenas de vezes o mesmo 
desenho, gosta de ouvir a mesma história por diversas vezes 
no dia, a mesma música e brincadeira repetitivamente, pois 
é por meio da imitação que aprendem e da repetição que 
fixam um aprendizado.

 Palavras são mais complexas, levam tempo e precis-
am de um campo associativo muito amplo para o entendi-
mento perfeito de uma criança.

 As atitudes são como nos desenhos: as te transfor-
mam em herói. Esse é o degrau máximo de felicidade a ser 
experimentado! Os pequenos olhos de alguém te encarando 
com admiração e inspiração!

 Se dissermos à uma criança que não se pode jogar 
lixo no chão, é necessário que completamos nosso discurso 
com o porquê. “Porque é uma atitude de má educação, e 
todos nós temos o dever de zelar pelo nosso espaço e pelo 
do outro também.”

 E, se por acaso, houver mais questionamentos, re-
sponder com paciência cada uma de suas dúvidas, visando 
que, está sendo formado o seu campo associativo de pala-
vras para compreensão da vida.

 Já presenciei educadores aos gritos com as crianças:

 - Você faz isso na sua casa?
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 Sabemos que, os bons hábitos deveriam começar a 
ser aprendidos em casa, mas, de fato, não é o cenário atual.
Mas também já presenciei um educador esbanjar vontade 
com explicações:

 - Imagine, querido, como seria um jardim cheio de 
papeis, latas que muitas pessoas jogaram ali, a beleza das 
fl ores fi caria sufocada com tanta falta de higiene dos hu-
manos. É muito mais prazeroso podermos admirar a beleza 
de cada fl or e toda essa grama verdinha!

 Ambas situações eram de aprendizados. Simultane-
amente, com gritos sem explicação e provocando uma situ-
ação de exposição, afi nal, faltaram explicações para a atitude 
da criança. 
 
 Com leveza, promovendo um momento de refl exão, 
sem nenhuma frase de humilhação, foi entregue uma men-
sagem que fará parte agora de seu universo.

 Quando falamos ou pensamos em alguma palavra, 
nosso cérebro vê apenas imagens e não a escrita da palavra. 
Por exemplo: Ao falarmos sorvete, nosso cérebro acessa a 
imagem e não a palavra SORVETE. Por isso é tão impor-
tante nos doarmos as explicações aos pequenos, se preciso 
for, usar a ludicidade.

Suas ações são dignas de espelhamentos?
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“É melhor ter raízes do que âncoras.”

Mário Sérgio Cortella

“É melhor ter raízes do que âncoras.”

Mário Sérgio Cortella
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 Temos a vaga ideia de que precisamos nos declarar 
amigos para conseguir acessar os corações dos pequenos.
Não é saudável trocar os termos das relações.

 Um dia, algum colega irá desaponta-lo, preferindo se 
afastar porque encontrou outro coleguinha. Isso pode gerar 
associações na cabeça da criança.

 Para acessar de forma livre e direta o coração da 
criança, como pais, educadores, responsáveis ou avós, é 
necessário ter clareza com a criança.

 Contradizendo o que muitos pensam, a fragilidade 
da criança está em não ser apta ainda seus cuidados, defesas 
e responsabilidades. Com o passar dos tempos, sendo en-
sinada e estimulando o seu crescimento.

 Uma das primeiras e mais valiosas e lições que trans-
mitimos aos pequenos é para que nos respeitem, assim 
como, todos aqueles que passarem por sua vida. 

 Nesse mesmo grau de importância está o respeito de 
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nós, do mundo adulto, para com o mundo da criança.

 Atenção, dedicação, estar disposto a ouvir, a doar-se 
para essa relação, é o início de um caminho para estabelecer 
uma comunicação saudável entre os dois mundos.

 Abaixar-se para olhar nos olhos, ouvir reclamações, 
dúvidas, perguntas… e falar em tom suave com serenidade 
e seriedade; explicar mais de uma vez, se preciso for, dar ex-
emplos, trazer referencias do contexto mais próximo dessa 
criança.

 Abro parêntese para expressar-me com olhos carre-
gados em lágrimas, pois, escrevendo esses parágrafos, lem-
bro-me de uma conversa prazerosa com o meu pequeno 
que ama futebol, e é apaixonado pelo Flamengo.

 O assunto central eu não domino, mas acompanho 
com ele as notícias, alguns jogos, e até mesmo as novidades 
que ele me traz sobre o esporte. 
 
 A pauta de nossa conversa era dois grandes joga-
dores do futebol brasileiro, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o 
Neymar. 

 Para que ele entendesse usei esses dois nomes e 
de grande talento para perguntar, se por ventura, Gabigol 
tivesse copiado os jeitos, trejeitos e manias de Neymar no 
futebol, se ele haveria se destacado tanto como quanto ele 
foi no ano de 2019, o jogador mais comentado e bem pago 
aqui no pais.
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 A resposta foi não. Complementei dizendo que essa 
é a essência que cada um de nós temos, a exclusividade de 
sermos nós mesmos. A diferença entre se moldar e admirar 
alguém.

 Acessei o mundo dele, depositei a mensagem de ma-
neira clara para que ele pudesse ter acesso ao conteúdo: In-
clusão.

 Por vezes, achamos que os pequenos não se impor-
tam tanto com as nossas atitudes, se estamos verdadeira-
mente ouvindo-os, prestando atenção, se estamos mexendo 
no celular ou se os nossos olhos estão enxergando no globo 
ocular a importância que todas as palavras saem da boca.

 Eu vós digo que sim. E fazem comparações quando 
nos vê em frente a outros adultos conversando sem o apa-
relho celular na mão, e com mais empolgação. 

   Escutar uma criança é sentir
           o frescor da vida nos tocando.

 O que acorre é que nem todas as palavras estão ao 
domínio dos pequenos, então eles guardam para si e proje-
tam lá na fase da adolescência essa não importância de ouvir 
e atentar-se aos outros. 

 Causando também um bloqueio em dialogar sobre 
seus sentimentos, emoções, se sentindo assim, menos im-
portante.
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 Quando descobrimos que os pequenos tem amigos 
imaginários, percebemos que á eles tudo perguntam, con-
tam e mostram para o ser invisível: 

  Você também quer?

 Você acha que ele vai gostar?

        Você quer brincar comigo? 

  e sempre tem as respostas...
    Eles sabem o que é um diálogo.

 Deixe-a se expressar! Escute seus gostos, seus medos, 
seus questionamentos e responda a cada um deles com muita 
seriedade, respeito, atenção e amor. 

 Permita que ela cresça sabendo do poder que o diálo-
go tem na vida das pessoas.

 Ser amigo ganhará o sentido literal, e você assumirá 
o posto em que lhe foi cabido. Sendo as mãos, os ouvidos, a 
proteção… e não haverá necessidade de exemplifi car o que 
é amizade, eles por si só, serão capazes de compreender o 
valor do que é preciso para que andam ao seu lado.
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 O universo infantil
     é tão mágico que aprendemos
    mais do que ensinamos.
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“Se as crianças vivem rodeadas por críticas, 
elas aprendem a condenar.

Se as crianças vivem com a vergonha,
elas aprendem a se sentir culpadas.

Se as crianças vivem cercadas de estímulos,
elas	aprendem	a	ter	confi	ança.

Se as crianças vivem com elogios,
elas aprendem a prestar reconhecimento.”

Dorothy Law Nolte

“Se as crianças vivem rodeadas por críticas, 
elas aprendem a condenar.

Se as crianças vivem com a vergonha,
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 Se somos o espelho no universo da criança, e a boca 
que narra o mundo para elas, imaginem só o poder que nos-
sas palavras tem na formação de cada uma delas.

 Hal Urban, mestre em História e doutor em Edu-
cação e em Psicólogia. Por um acaso peguei o livro da es-
tante do quarto de André, nesse livro, “Palavras positivas, 
mudanças signifi cativas”, ele fala sobre o poder que toda 
palavra tem ao ser lançado ao universo de alguém. Eu li as 
200 páginas só pensando no mundo da criança. 

 O tamanho da responsabilidade que temos em inspi-
rar, valorizar, estimular, encorajar, fortalecer, nutrir e restau-
rar com cada palavra escolhida, e o inverso também.

  Qual é o tipo de vocabulário que tenho 
    ensinado às crianças?

 Há uma crença de que as crianças são tão inocentes e 
que se não estivermos na frente delas podemos ter atitudes 
diferentes, por exemplo, xingar ou fazer piadas preconceitu-
osas.
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 Eu digo por aí que trabalhar ou ter uma criança em 
casa é estar diante da fase mais exigente. E não por exigir 
demais de nós, e sim por serem espertos, sensitivos, cobra-
dores.

 Uma criança ao te ouvir, por exemplo, dando lições 
de moral de que não se pode xingar ninguém, sabe exata-
mente quando você faz o mesmo longe dela.

 Já ouviu a famosa frase: “Faça o que eu digo, mas não 
faça o que eu faço.” Se você faz parte do universo de alguma 
criança te aconselho a desconhecer esse ditado paradoxal.

 Existe uma construção moral que deve ser avaliado 
em nós, as palavras não tem força, logo, não posso cobrar o 
que não faço.

 Escolha uma linguagem que você conseguirá manter 
perto ou longe da criança. Faço o desafio de pronunciar 
palavras afetuosas para construir relações fortes.

 No seio familiar, é onde a criança começa a se comu-
nicar e interagir, aprendendo através das palavras a formação 
dos bons hábitos e dos bons sentimentos. E, na escola elas 
aprendem o acervo de palavras para o seu enriquecimento 
cultural.

 Se de sua boca as palavras são sempre negativas, 
ofensivas e carregadas de amarguras, julgamentos, suja, mal-
dosa e chula a construção do vocabulário da criança será 
censurável.



43

 Adote uma linguagem que construa pontes, seja ela 
para sonhos, aprendizados ou estímulos, as palavras criam 
atmosfera permitindo com que haja um desenvolvimento 
pleno da criança.

 Recebi em meu whatsapp um vídeo de um pequeno 
garoto que tem o seu canal nas mídias sociais, e nesse vídeo 
ele faz a experiência da planta sendo cuidado apenas com as 
palavras.

 Ele utiliza dois vasos com uma plantinha, e por 30 
dias, ele fala palavras afetuosas para uma, e para a outra, 
palavras desagradáveis.

  Eu te amo.
 Você é especial pra mim.
      Obrigada por estar em minha vida.
    Nao gosto de você.
   Você é chata.
         Não sou seu amigo.

 Passado 30 dias, o menino retorna e mostra a re-
sultado fi nal. A planta que recebeu carinhos em forma de 
palavras estava cheia de vida. E a outra, com tantas palavras 
negativas estava murcha.

 Achei didático. Está salvo na galeria do meu celular, 
computador e, uso sempre, principalmente para os adultos.

 Como está alimentando a sua semente?
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 Quero te fazer um convite: por 7 dias, separe uma 
folha e enumere até o sétimo dia, e coloque perto de sua 
cama.

 Há uma seleção de frases abaixo que você pode ex-
perimentar colocando em sua rotina, se cobrando ardua-
mente para usá-las.

 Comece agradecendo pelo seu dia. Se possível sem 
acessar tão cedo notícias e redes sociais. Permita se encher 
de coisas positivas para o fluir do seu dia. Diga para quem 
mora com você a importância de cada um deles.

      Eu te amo!
  Você é importante!
    Você é lindo!
       Você me traz felicidade!
             Você é capaz!
    É muito bom ter você aqui!

 Vamos voltar ao básico, ao estágio mais simples, 
acessando as palavras mágica:

   Olá!
          Bom dia!
      Me desculpe!
           Obrigada!
   Por favor
      Com licença

 Nas escolas, principalmente na educação infantil, es-
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sas palavras mágicas fazem parte das atividades de rotina, 
por meio da fi xação. Precisamos fazer o mesmo, inserir com 
obrigatoriedade essas palavras em nosso cotidiano.

 Nos deparamos, por muitas vezes, com frases que 
fazem comparações entre as crianças das décadas anteriores 
e com atuais, principalmente se referindo aos hábitos que 
eram intensamente presente na vida das pessoas.

 Embora haja um encontro de gerações e que as cri-
anças de hoje já nascem em um mundo digital e de movi-
mento, os hábitos precisam estar presentes no universo da 
criança para que ela possa acessar, em todos os momentos 
do seu dia.

 Precisamos resgatar nossos bons hábitos de cordi-
alismo que nos aproximam e nos tormam mais humanos. 
Apresente uma linguagem afetuosa para a criança, trans-
forme nós em laços.

      Você consegue, eu acredito em você!
         Pode contar conosco!
   Você é muito importante!
      Como foi seu dia, divide comigo?!
          Eu vi que você se esforçou, merece mesmo essa nota!
     Vamos tentar de novo?
           Sentir tristeza é natural, pode dividir comigo!

 E quando a noite chegar, ao se deitar, além de sua 
oração, pense sobre seu dia e tire três palavras positivas, e 
registre na folha que reservou para o desafi o.



46
Karen Rodrigues

            Trabalho
         Sorrisos
      Reencontro
  Conquista
    Amor
      Família
         Saúde
   Fé
       Sonhos
           Resiliência

 Depois dos 7 dias você não precisará mais anotar e nem 
se policiar, pois notará os benefícios desse gesto sutil e grandio-
so.
 Não demore a perceber que essa transformação ín-
tima em seu vocabulário lhe trará leveza e bem estar, con-
sequentemente, refletindo em toda vida que caminha ao teu 
lado. Não prive a criança de construir uma linguagem civili-
zada, amável, respeitosa, gentil, educada, atenciosa e cortês.

 Em dos projetos que desenvolvemos com crianças 
e adolescentes, André e eu sempre fomos muito respeito-
sos com toda história de cada uma das crianças que passam 
por nós. Então, por muitas das vezes, escutávamos algum 
xingamento de uma colega para o outro, piadas preconcei-
tuosas que causavam transtornos no ambiente. Sabiamos do 
meio de cada criança que ali estava, e quando certos com-
portamentos já estão enraizados, é muito mais trabalhoso 
ensinar a maneira contrária de agir, por isso o grau de pa-
ciencia e esperança era sempre muito elevado.
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 Isso também é valioso, saber com quem estamos li-
dando e não esperar nada mais do que possam oferecer.

 Nos primeiros dias, conhecemos e fi xamos olhos e 
sorrisos de cada um deles, quando no fi nal de uma aula, vem 
até mim, uma semente com os olhos tristonhos e me diz:

 - Tia, não vou continuar, eu não sei ler.

 Ela já estava em uma determinada série que compete 
ao letramento completo. Eu me abaixei perante a criança e 
olhei nos olhos dela, profundamente, segurei a sua mão e 
disse:

 - Você ainda não sabe ler, assim como tantas outras 
crianças que temos aqui. Mas precisamos muito de você! E 
essa atividade ajudará muito na sua leitura. Você é especial 
para nós. Quero te ver aqui na semana que vem!

 Ela sorriu, e foi para a casa. Na semana seguinte eu 
abri a porta da sala procurando pela semente. E lá estava ela, 
sentada em uma fi leira mais à frente. E na nossa atividade 
fi nal, ela brilhou! Meus olhos conseguiram ver os seus, o 
sorriso e a alegria de ter permanecido fazendo o que lhe 
dava muita alegria. Minha semente fl oresceu!

 A atenção foi o adubo essencial, o estímulo a água 
para ajudar no crescimento, pois eu sabia que o solo era fér-
til, mesmo que as raízes não estivessem tão bem alicerçadas. 
Cuidado é o nutriente mais poderoso para o desabrochar 
em qual for a estação.
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Sempre se destacou pelos olhos sofridos
Ainda era desconhecidas as letras

E por toda chama de sonho contido
Que insistiam em nascer, mesmo feridos.

Precisava lidar com a escassez de sentimentos
Necessários para nutrir seu fl orescer.

Mas meus olhos podem presenciar
Sua voz, sua luz a ascender

Sempre se destacou pelos olhos sofridos
Ainda era desconhecidas as letras

E por toda chama de sonho contido
Que insistiam em nascer, mesmo feridos.

Precisava lidar com a escassez de sentimentos
Necessários para nutrir seu fl orescer.
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Refl etindo em minha alma ao mostrar
A veemência inocente e vigorosa

Um deleite com cheiro de esperança
Do portal existente onde a senha
É o teu sorriso, minha doce criança!

    Karen Rodrigues
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“Educar é impregnar de sentido
o que fazemos a cada instante.”

Paulo Freire
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 Existe um desconforto ao falarmos sobre os senti-
mentos com as crianças. Explicando cada um deles, prin-
cipalmente quando não são positivos, como se não fi zesse 
parte do mundo da criança ou tivesse uma idade correta 
para essas emoções aparecerem.

 Emoção é o que sentimos com determinado estímu-
lo que vivemos em nosso meio, sentimento é a resposta à 
esse estímulo, a emoção. 

 A diferença é que as emoções já nascem conosco, 
e o sentimento é uma construção através da percepção de 
mundo, ou seja, de crescimento.   

 Fala-se pouco sobre o medo, tristeza, raiva, nojo que 
são emoções classifi cadas como primárias, são universais e 
conhecemos desde o nascimento. 

 Com o crescimento o ser humano vai desenvolven-
do naturalmente as emoções secundárias, como a culpa, 
vergonha, constrangimento, prazer, orgulho, entusiasmo 
entre outras.  
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 Ficamos sempre falando sobre a alegria, que é um 
sentimento bom, bonito, nobre, e não apresentamos os de-
mais, mas as crianças também sentem tristeza, não é? 
 
 Sabe quando você troca os alunos de lugar por con-
versas paralelas, e repara nos rostos tristes? Ou quando não 
deixa comer um brigadeiro antes do jantar? 

 Pois é, nós sabemos que elas se sentem tristes e frus-
tradas, mas não entendem, muitas das vezes o que sentem. 
 
 Assim como narrar o mundo aos pequenos, precisa-
mos nomear os sentimentos, desde muito pequenino, quan-
do a criança ainda é de colo e chora por estar com fome, 
podemos apresentar o sentimento à ela, nomeando-o.  
 
 - Você está com fome, por isso está chorando!  
  
 Quando o não for responsável e explicado e ainda 
assim haver choro, deixe a criança chorar, o choro vem para 
mostrar o que ele está sentindo. Apresente o sentimento:
 
  - Você está frustrado, querido! Pode chorar.

   - Você está com raiva! Mas vai passar. 
 
 Você está ensinando que o choro é natural na vida, e 
que está tudo bem sentir-se raivoso, triste, faz parte da vida 
das pessoas e, consequentemente, todos um dia irá chorar 
por perder algo, sentir raiva, ficar triste quando os seus dese-
jos não forem atendidos.
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 Esse dialogo faz parte do desenvolvimento emocio-
nal da criança. 

 Não diminua o que o pequeno sente, sentimentos 
não tem moralidade. Deixe-a sentir e ajude a compreender 
que está tudo bem.

 O desconhecido causa medo, quando mais munida 
for a criança com informações sobre sí, mais domínio ela 
terá sobre as ações que os cercam.  

 Diferente de quando a criança reage agredindo, mor-
dendo, derrubando o que tem perto dela, só reforça que não 
sabe lidar com suas emoções perdendo o controle.  

 Uma fala que ainda se perpetua em nosso meio, e 
é preciso urgentemente, encarar que é uma linguagem que 
destroça as emoções da criança.

 “- Engula o choro, não foi nada!”  

 Se o choro de uma criança desestabiliza a sua paz, 
você nunca esteve em paz. 

 Quando uma criança descobre que chegará um 
irmão em sua vida, há uma cobrança excessiva pela família e 
sociedade em que ela precisa estar feliz. E na verdade é tudo 
novo para ela também, e naturalmente, o ciúme surge.



54
Karen Rodrigues

 Esse sentimento faz parte da individualidade da cri-
ança e de seu crescimento.

 Ela não pediu para ter um irmão, e, sua rotina vai mu-
dando e suas percepções também. Ela demonstrará ciúme 
pelos brinquedos, pelo quarto e pela atenção dos pais.  
 
 É um momento intimo que precisa ser valorizado e 
não cobrado.  
 
 Ter diálogos com clareza explicando que o irmão 
chegará em casa bem pequeno, dormirá bastante e precisará 
de muitos mais cuidados que ela, é fundamental para o en-
tendimento do momento. 

 Por vezes, para amenizar os sentimentos, dizemos 
que ela irá ganhar um companheiro para jogar bola, brincar 
pelo quintal. 

 Desde então é essa visão que a partir desse momen-
to, ele terá, aguardando o momento que o irmão  chegue 
em casa para brincar. Mas quando o bebê chega pequenino 
e frágil em sua casa,  ele não pode ainda brincar. 

 O cenário é composto por cuidados, visitas, pre-
sentes, familiares elogiando e dizendo que a criança agora 
terá que cuidar do irmão. 

 Afirmo ser uma responsabilidade dos pais preparar 
todo o emocional do filho mais velho, e que não cobre os 
seus sentimentos.
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 Não controlar os sentimentos das crianças é saúde, a 
permissão de conhecer e viver cada um deles é permitir que 
ganhem “anticorpos”.

 Quando as crianças são nutridas emocionalmente 
adquirem um melhor conhecimento de si próprias, conqui-
stando, assim, uma boa auto estima e o aprimoramento das 
relações interpessoais.
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“Se houver ajuda e salvação para a humanidade, só poderá ser 
através das crianças. Porque as crianças são as criadoras da 

humandade.”

Maria Montessori
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	 	 “Em	mim	fi	caram	impregnadas
 todas as vezes em que, com muita paciência e delicadeza, 
   meu pai penteava os meus cabelos.” 

 São cenas muito marcantes, desde muito pequena, 
ele sentava-se e arrumava os meu cabelos penteando sem-
pre para o seu lado preferido. Eu sentia amor e cuidados. 

 Dos muitos momentos que marcaram a minha in-
fância, a presença de papai em meu ambiente escolar tam-
bém é muito forte. Era constante suas visitas em horários 
de aula, na diretoria, ajuda com assuntos envolvidos à minha 
sala, formaturas. 

 De minha mamãe, lembro-me de que em todas as 
comemorações escolares eu amava me apresentar, e em 
todas as danças possíveis, e nesses dias, ela fazia minhas 
unhas, colocava bobs em meus cabelos e me maquiava. E 
lá estavam os dois, me prestigiando, e correndo de um lado 
para o outro com as trocas de roupas das apresentações. 
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 Eu não me recordo dos brinquedos que ganhei nos 
meus aniversários de 6, 7 ou 8 anos. Aliás, o único presente 
que me recordo ter ganhado foi um conjunto de colar e 
anel, que ganhei em um natal, muito representativo. 
Essas foram as mais belas e profundas marcas que 

  Quais são as marcas que estou desenhando
   no tecido do coração das minhas crianças? 

 Elas não se lembrarão dos convidados dos aniversári-
os, se havia docinhos de diferentes qualidades, dos presentes 
que acumularam na sala de brinquedos. 

 Talvez, de um ano para o outro, o brinquedo quebre, 
pode ser esquecido em um canto.

 Mas, na bagagem da memória, estará disponível em 
acesso vitalício, as mãos auxiliando na pintura de um desen-
ho, os rabiscos de giz no chão, o banho de mangueira, os 
docinhos de aniversário sendo preparados pelos familiares. 
Um jogo de cartas com a avós, uma caminhada juntos…

 Aos meus eternos professores, que me inspiram nes-
sa trajetória, destaco: Tia Roseli, Tia Márcia e Rosinei, que 
tenho gravado o som das vozes e falas peculiares.

 Educador sempre faz um pouquinho a mais, além 
de todo suporte no meu aprendizado, foram grandes re-
sponsáveis para o meu desenvolvimento humano. Minha al-
fabetização, meu início de construção de texto, e minha pro-
fessora do ciclo II e Ensino médio, hoje, minha grande amiga. 
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   “Onde houve cada toque teu, 
     Brotou em meu solo
    Sementes de amor.”

 Quisera eu que cada criança desse mundo ter podido 
conhecer cada uma de vocês. 

 Relato com muito carinho diversas passagens felizes 
ao meu pequeno, hoje, ele e as demais crianças que passarão 
pela vida, é uma responsabilidade diante de cada um desses 
mundo. 

 Pedro conheceu o André com 5 anos, e por diversas 
vezes, André lhe ensinava a dar fl ores para mim. Passado 
um tempo, estávamos caminhando os três, e Pedro chegou 
com duas fl ores em sua mão, estendeu uma à mim e outra, 
ao André. 
 
 Desde então, sempre recebo fl ores. 

 Esse universo encantador precisa ser estimulado ao 
seu melhor dia-a-dia. Nossas atitudes, nossas falas perante 
eles marcará suas histórias. Nós adultos, necessitamos de 
cuidar e zelar por eles, a nossa esperança está em casa sorri-
so, em cada olhar cintilante, cada coração de criança. 

  “Você é minha luz, criança
   Que reluz esperança!” 



60
Karen Rodrigues

Toda criança no mundo
Deve ser bem protegida

Contra os rigores do tempo
Contra os rigores da vida.

Criança tem que ter nome
Criança tem que ter lar
Ter saúde e não ter fome
Ter segurança e estudar.

Não é questão de querer
Nem questão de concordar
Os direitos das crianças
Todos têm de respeitar.

Ruth Rocha
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 Certa vez, me preparando para fazer uma palestra, 
onde o tema abordado era o abuso e exploração infantil, tive 
muita curiosidade que levou a aprofundar-me sobre os índi-
ces da violência. Me envolvi e quanto mais lia mais assuntos 
aparecia. 

 Muitos dos casos, como já sabemos, não é uma novi-
dade, o abusador é alguém muito próximo da família ou da 
criança. 

 Quando uma criança é exposta a uma situação vex-
atória e o responsável anula o sentimento da criança, naquele 
momento, ela aprende a se calar, muito mais do que verg-
onha e culpa, ela se acusa como responsável. 

  Não existe bem maior às sementes
   do que cuidados e amparos. 

 Quando uma árvore está crescendo com os galhos 
espaçados, coloca-se no seu centro uma pequena madeira en-
fi ncada no chão  e com cuidados, pequenas amarrações são 
feitas puxando os galhos para crescerem juntos e com forma. 
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 A forma com que apresentamos cuidados as nossas 
crianças fará com que assimilam a proteção, ensinará sobre 
a confiança e em quem confiar. 

 Crianças expostas a cenários que a deixam com ver-
gonha não conseguiram criar laços de confiança. 

 Acolha o sentimento da criança, se abaixe, olhe em 
seus olhos e se precisar, saia do ambiente. Incentive a cri-
ança a se sentir bem ao falar, valide como for sua dor, con-
strangimento, vergonha. 

 Não force a movimentos que a deixe constrangida. 
Cumprimentar pessoas desconhecidas por cordialidade: an-
tes de pedir para que ela vá até às pessoas, explique quem 
são, de onde conhece. 

 Se houver resistência, respeite o espaço, não oprima. 
A sua criança é mais importante do que qualquer amizade, 
acolha sua dor. 

      

        Abra espaços para que o diálogo
   seja sempre respeitado.
  Fortaleça vínculos, aproxime os corações. 
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 É cientifi camente comprovado que a leitura de pais 
para fi lhos aproxima os corações e fortalece as relações, e 
amparo emocional. 

 Uma diversão que não custa caro, contribuí para os 
bons resultados escolares. A literatura pode ajudar a con-
duzir e transmitir grandes valores morais e orientações que 
toda criança precisa para crescer. 
 
 Conte histórias, seja o contador de suas histórias para 
seus pequenos, conte sobre suas peraltices, seus amigos, as 
cantigas que o marcaram, as músicas preferidas, histórias 
que envolvem a família, as poesias preferidas. 

 Desenhe, permita que o ato de se expressar esteja 
presente de diferentes formas na vida da criança. 

 

        Uma criança que se sente amparada,
   acolhida e fortalecida,
 sabe exatamente onde buscar ajuda: em seus laços. 
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“O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa 
que	decidiu	fazer	o	fi	lho	calar	a	boca	um	instante.	Não	porque	

não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. 
“Filho, silêncio”. A Terra está falando isso para humanidade. 
E ela é tão maravilhosa que não dá ordem. Ela simplesmente 
está	pedindo:	“Silêncio”.	Esse	também	é	o	signifi	cado	do	

recolhimento.” 

Ailton Krenak
Trecho publicado pelo líder indígena, ambientalista e escritor no livro 

gratuito “O Amanhã Não Está À Venda.”.”

“O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa 
que	decidiu	fazer	o	fi	lho	calar	a	boca	um	instante.	Não	porque	

não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. 
“Filho, silêncio”. A Terra está falando isso para humanidade. 
E ela é tão maravilhosa que não dá ordem. Ela simplesmente 
está	pedindo:	“Silêncio”.	Esse	também	é	o	signifi	cado	do	

recolhimento.” 
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 Esse livro foi gerado em meio a pandemia. Ganhou 
forma, versos e refl exões em um dos períodos mais obscu-
ros de minha vida. Vimos o desconhecido chegar provocan-
do-nos agonia e medo, e ganhando espaço aceleradamente.  

 Lembro-me claramente que, no penúltimo dia do 
mês de fevereiro, ligava a televisão do Hotel e ouvia sobre a 
onda ameaçadora de um vírus que ainda precisava ser des-
vendado. 

 Mas, parecia tão longe... Eu queria entender como é 
que o planeta fi cou tão pequeno em poucos dias, como se 
os continentes forçasse uma proximidade.  

 Dias depois, já estávamos submersos nos altos índi-
ces de vítimas, e para medidas de contenção, foi necessário 
que permanecêssemos em casa, deixando os trabalhos, 
amigos, encontros familiares, abraços, aniversários para de-
pois. 

 As crianças não vão mais às escolas. As igrejas são 
fechadas, as praças não podem ser mais frequentadas, os 



66
Karen Rodrigues

mercados ficando com prateleiras vazias. Agora, voltamos 
ao cerne de cada indivíduo: nossa família.

 Nesse momento inicial, o medo era tão grande! Vi 
mobilizações nascendo para ajudar estudantes a continuar 
suas atividades em casa. 

 Empresas doando objetos e comidas aos médicos e 
enfermeiros, cursos sendo oferecidos gratuitamente por di-
versas plataformas, shows sendo transmitidos, contadores 
de histórias se reinventando para o seu público, com apre-
sentações online para as crianças. E a fala era sempre em 
coro: Fique em casa!
 
 Nós, humanamente frágeis, sendo abatidos por um 
vírus.  

 Por alguns instantes fecho os olhos e sinto a solidão 
das escolas durante esses meses, não há vida lá, estão todos 
brincando, escrevendo em seus lares. 

 As ruas por onde esses pequenos caminhavam sor-
rindo, gargalhando, indo e vindo das escolas, também se 
sentem só.  
 
 Imagine a tristeza dos parques de diversões? Dos 
campos de futebol?

 Nasce um novo tempo para a humanidade, o distan-
ciamento social, só que agora, obrigatório.  
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 Sentimos a falta dos abraços, da presença física dos 
que amamos, da conversa de perto, da rotina, do trabalho...

 Meu coração ainda sente tristeza ao ver que fi tas de 
isolamento é uma das necessidades básica em locais públi-
cos, as máscaras escondem sorrisos, e onde existia o hábito 
de se alimentar e jogar conversa fora, não existem mesas 
nem cadeiras...  

 Sinto que os dias são mais cinzas, afi nal, os números 
aumentam exponencialmente, e cada alma que parte é uma 
cor a menos aqui na terra.

 Dedico as minhas palavras mais sinceras aos que 
foram afetados nessa imensa onda de perdas.  
 
 Daqui pra frente, a certeza é cada vez maior: O mun-
do não será mais o mesmo.  

 E, nós humanidade, continuaremos os mesmos?
 
 E depois que tudo isso passar?...
 
 Que as ruas voltarem a ter movimento. Depois que 
as festas forem liberadas. Quando a rotina voltar ao eixo. 

 O abraço será mais valorizado? A sua casa será o 
melhor lugar do mundo? Os encontros terão mais inten-
sidade? Os seus familiares ganharão mais visitas? 
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 Você valorizará ainda mais o trabalho? Seus filhos 
ainda terão o privilégio de desfrutar do seu tempo em brin-
cadeiras? 

 Sua fé ainda será inabalável? Continuarás a ter es-
perança nos olhos quando falar do seu planeta? Valorizará 
os profissionais que estão na linha de frente dessa batalha? 
Ainda permanecerá com sua televisão desligada? 

 Essa nuvem escura de poeira que nos assola, deixan-
do os dias com menos cor, esquisitos, longos… vai passar! 
Não há um ser que não esteja sendo tocado nesse momen-
to, todos estamos tristes pelos trabalhadores, pelos comer-
ciantes, pelos responsáveis de família que foram afetados 
financeiramente. 

 O sentimento é um só, pois estamos descobrindo 
que todas as criaturas estão entrelaçadas. 
 
 E quando passar, porque vai passar…

 O mundo já não será o mesmo. E ele também espera 
que não sejamos. Toda transformação deixa marcas, e quais 
são as marcas que deixaremos nós no universo da criança? 

 Elas sentem falta da escola, dos amigos e de todas 
as atividades de rotina, elas podem até ser sensitivas ao 
perceber a crise financeira em casa, algumas a falta maior 
será da comida que a escola lhe proporcionava, do carinho 
e proteção de seu professor. Para outras, a dificuldade de 
acesso as tarefas em casa. 
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 Existe criança que descobriu as mãos de seus re-
sponsáveis lhe auxiliando nas atividades escolares, nas in-
venções de receitas na cozinha, nas brincadeiras no quintal. 
 
 O cenário é o mesmo, sentido de maneiras distintas. 
 
 Nessa parada forçada, retornamos à UTI familiar, 
um tratamento intensivo de nossas relações. São dias lon-
gos e difíceis, vivemos um marco na história em tempo pre-
sente. 

 Desejo que ao fi ndar essa crise, estejamos mais hu-
manos em nossas relações, que esse tratamento nos propor-
cione uma reforma íntima, pois ainda temos muito o que 
fazer por nosso Planeta. 
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“Uma das melhores maneiras que os pais têm de estreitar os 
laços familiares e, ao mesmo tempo, ensinar princípios morais 

sadios	é	ler	para	-	e	com	-	seus	fi	lhos.”

Helen R. Le Gette

“Uma das melhores maneiras que os pais têm de estreitar os 
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 A bagagem cultural e o valor da capacidade de pen-
sar por si mesmo é um, ou o principal legado para os nosso 
pequenos. Um acesso vitalício de aprendizado, um ato de 
amor. 

 Em minha infância, sempre fui estimulada a escre-
ver, tive acesso a livros em casa, e amava passar horas na 
escola, mesmo depois do meu horário acabar, sempre arru-
mava um bom motivo para retornar. 

 Visitava a biblioteca da cidade e participava de ci-
randas de leitura, esses momentos eram pra mim constante 
alegria, e para os meus pais, necessário. Mas só fui entender 
quando já crescida o quanto esse estímulo foi imprescindível 
em minha formação pessoal e pedagógica. 

 Hoje conto Histórias, escrevo e acesso com frequên-
cia esse mundo imaginário e criativo que vivi em minha in-
fância e adolescência. 

 Sou grata por todo apoio escolar que tive, por todas 
as vezes que, passei horas escrevendo textos com títulos que 
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meu pai me propunha, e o cheiro dos livros que carrego até 
hoje em meu peito, um tipo de cheio que se pudesse, colo-
caria em um potinho de ouro. 

 Existe hoje uma resistência a leituras para a crianças, 
pois, por fazerem parte da geração nativa digital, familiar-
izadas com a internet, consomem conteúdos prontos com 
acesso fácil e fragmentado. 

 Os brinquedos possuem sim, vozes, muitos com 
manual de instrução, o que provoca também o enjoo mais 
rápido da criança com o objeto. Não há criação de cenários, 
nem de personagens. 

 Pedro, em toda data onde podemos e achamos con-
veniente dar um presente à ele, ou em nossas viagens a tra-
balho, levamos sempre uma lembrança, o livro sempre é 
presente, às vezes completamos com algo, as vezes não.

 E sabemos que esse presente é incentivo, impulso e 
fomento para que desenvolva o seu vínculo com a leitura 
e toda sua capacidade de construção de um ser pensante e 
atuante. 

 Leia histórias para os seus pequenos. Imunize-o con-
tra preconceitos, rótulos, discriminação. 

 Desde o ventre conte suas histórias preferidas, leia 
livros. 

 “Ah, mas ele não vai entender!” 
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 Se você ler com o coração ele vai sim, e não entender 
tudo faz parte do universo da criança. 

 Estudos comprovam os efeitos do conversar, do 
cantar e contar histórias durante a gestação. Atitudes que 
constroem aconchego, segurança e afetos à criança, propor-
cionando a formação de uma estrutura sólida, criando vín-
culos. 

 E cá entre nós, quem é que não gosta de uma boa 
história, hein?! …

 Aproveitando esse momento único, e que passa tão 
depressa, podendo valorizar a história oral, a história cotidi-
ana, relatos de sua infância e de seu dia. O importante mes-
mo é o ambiente estar propício para essa magia acontecer: a 
conexão de corações. 

 Na infância a leitura traz, além dos benefícios literári-
os na vida da criança, o enriquecimento de vocabulário e o 
estímulo à criatividade.

 É uma fase também que os responsáveis podem e 
devem usar as histórias e os personagens para que se en-
caixe com o momento que a criança está vivendo, auxilia-
ndo, por exemplo, em um caso de perda, troca de escola, 
distanciamento de familiares e/ou amigos. 

 O contato com a literatura é a primeira percepção da 
criança no mundo. Aprendendo a expressar suas emoções, 
se espelhando nos personagens, e desenvolvendo os proces-
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sos cognitivos e psicológicos.
 
 Pais que leem deixam marcas profundas nas histórias 
do seus pequenos. 

 Uma criança que lê e estimula sua criativa de e imag-
inação, será um adulto com mais facilidades nas resoluções 
de seus problemas. 

 E são tantos jeitos de criar esse hábito… são livros 
para todos os gostos, com ilustrações, poesias, contos, fábu-
las, quadrinhos … Estou bem certa que algum deles irá te 
agradar! 

 Se conecte com quem mais ama. Faço-o perceber a 
beleza contida no universo da imaginação através de você. 

 E o resultado?

 Vai parecer milagre, mas, é só o poder da leitura mesmo.
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	 “Não	dá	pra	esperar	fl	ores	de	quem	só	planta	
espinhos. Nem há como esperar cors de quem tudo des-
colore. Nem mesmo se aproximar de quem só destrói as 
pontes.

 A vida não é um jogo, uma competição e muito 
menos se limita em certo ou errado. E o grande segredo é 
entender, de coração aberto, as limitações do outro. Cada 
jeito, trejeito ou ação são muito subjetivos.

 Só dá pra atingir um coração quando ele está 
disposto a ser tocado. Que o universos encaminhe as 
vibrações mais sinceras e lindasque o meu eu emana. 
Assim, sempre!

 Pois de amor sou feita da cabeça aos pés.”

Karen Rodrigues
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“Quando olho uma criança ela me inspira dois sentimentos, 
ternura pelo que é, e respeito pelo que posso ser.”

Jean Piaget 

“Quando olho uma criança ela me inspira dois sentimentos, 
ternura pelo que é, e respeito pelo que posso ser.”

Jean Piaget 
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 Uma das tarefas que a escola nos proporciona com 
um aprendizado poético, é a experiência do feijão. Levar 
grãos de feijão e algodão à escola para analisar o seu cresci-
mento. 
 
 O que mais acho espantoso é a que o algodão é 
estimulado com água e luz a ser uma base capaz de produzir 
no grão a fertilidade. 
 
 Ao término desse livro, resgate essa atividade ped-
agógica e realize com suas crianças.

 Repare nas mãos de seus pequenos, estimule que 
cada um plante e cuide do seu, ensine com calma toda a 
magia do processo. 

 Você é a luz para o seu crescimento e desenvolvi-
mento assim como é fundamental, a luz e água para os grãos 
de feijão conseguirem iniciar o processo de germinação. 

 Ensine os cuidados necessários para o êxito da ativ-
idade. Proporcione a esse momento o máximo de atenção 
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e dedicação, marque um horário específico do dia para re-
alizarem juntos. 
 Essa semente ao teu lado, tem o seu próprio tempo 
de florescer e dependerá muito dos seus cuidados com o 
solo, causando um crescimento saudável, raízes fortes e al-
icerçadas, capazes de se nutrir sozinhos, futuramente. 
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Ser adulto dói
Ser criança também dói.
Os tropeços existem em 
todas as fases da vida.
Quando criança, o 
coração sorri mais fácil, 
não por ser inocente, mas 
pela doçura que carre-
ga no coração e no olhar 
quando toca o mundo das 
pessoas.

Karen Rodrigues
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