
A autoconfiança começa
na infância
Crianças valorizadas e incentivadas pelos
pais se tornam adultos bem resolvidos

arinho e cuidado são o que os pais costumam considerar a base da
educação dos filhos pequenos. Acreditam ser o suficiente nos pri-
meiros anos. O que muitos não imaginam é que gentileza e valori-
zação dos acertos fazem toda a diferença para que os rebentos se
tornem pessoas confiantes. Essa essência da autoestima se forma

cedo - até os 7 anos. Nessa fase, a criança já desenvolveu o próprio ego de acor-
do com os exemplos dos pais e da sociedade. "É uma construção que depende
inteiramente da relação com os adultos importantes para ela", diz a psicóloga
Ana Maria Rossi, da International Stress Management Association no Brasil
(Isma-BR). Quem é massacrado pelo excesso de expectativas dos pais, é humi-
lhado e reprimido em sua espontaneidade pode ter o futuro comprometido. "Não
é uma condição imutável", afirma Ana Maria. "Mas sofrimento e prejuízos sérios
nesse período marcam profundamente."

Um estudo da Lund University, na
Suécia, publicado no mês passado no
"Journal of Psychiatry and Menthal
Health Nursing", aponta que a baixa
autoestima está associada à rejeição.
Cientistas da Universidade McGill, no
Canadá, descobriram que pessoas que
se sentem desvalorizadas podem apre-
sentar uma diminuição da área do
cérebro responsável por armazenar
lembranças - como as da infância. Os
entrevistados com pouco amor-próprio
tiveram fraco desempenho em testes
de memória e aprendizado. Pais que
exigem demais dos filhos e aparentam
decepção quando eles não atingem o
idealizado minam a confiança em de-
senvolvimento. A criança, em sua
fantasia, acredita que não ser capaz
diante do olhar paterno e materno
significa não merecer amor. Negligen-



o reflexo de desajustes
em casa. "A autoesti-
ma fraca não é o pri-
meiro sintoma das

ciar a expressão de sentimentos e re-
primir com frases como "cala a boca"
ou "isso é assunto de adulto" também
são venenos. A advogada Flávia Peni-
do, 40 anos, sabe bem como isso ma-
chuca. "Tive boa educação e bagagem
cultural", conta. "Já o equilíbrio emo-
cional ficou a desejar." Antes mesmo
do nascimento de Leôncio, hoje com
12 anos, ela determinara que a criação
do filho seria diferente. Flávia diz ser
firme quando necessário e que não
passa a mão na cabeça do menino se
ele apronta. "Mas criança precisa de
afeto e da certeza de ter um canal
aberto para contar o que precisa, se
sentir apoiado", afirma. Ela lembra de
um episódio que a ajudou a descobrir
se estava no caminho certo. Aos 4
anos, Leôncio apareceu no quarto de
Flávia com o queixo tremendo. Pediu
à mãe para assistir ao desenho preferi-
do antes de fazer a lição - uma mu-
dança nas regras. Ela explicou que ele

poderia fazer essa escolha,
desde que desse conta das
tarefas escolares ainda na-
quele dia. "Falando algo
como 'quem manda sou
eu' talvez ele não aprendes-
se a importância da res-
ponsabilidade", acredita.

O diálogo é a chave para a garotada
aprender a confiar e a verbalizar senti-
mentos e opiniões. "Acolher dificulda-
des durante a conversa, sem criticar,
ajuda na segurança", diz a psicóloga
Cristine Lacet, professora de psicopa-
tologia da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, de São Paulo. "Ter os avan-
ços reconhecidos também é fundamen-
tal." É assim que eles percebem que
estão indo bem ao vencer barreiras
como timidez ou medo de não enten-
der o que a professora explica em sala
de aula. Para o terapeuta de família
Moisés Groisman, a baixa autoestima
não é um traço de personalidade e, sim,

crianças que aparecem
no consultório", diz.
"Elas chegam, geral-
mente, com problemas
de aprendizado. De-
pois, descubro que
não são valorizadas na
família, que há dificul-
dade de relacionamen-
to entre os pais."

A criança incenti-
vada da maneira cor-
reta será um adulto
bem resolvido, como
o empresário Alexan-
der Steagall, 31 anos.
No relacionamento

com a mãe, Lea, violências, nem mes-
mo verbais, jamais estiveram presentes.
Ele diz que teve a sorte de ser criado
por uma mulher confiante, amiga,
bem-humorada, com uma postura
positiva diante das dificuldades. "Nun-
ca a vi fazer drama por causa dos
problemas", conta. Lea também é em-

presária e ensinou ao filho o valor do
trabalho dando apoio e reforçando a
importância das responsabilidades.
Hoje, após um período ao lado dela na
rede de calçados que fundou, o empre-
sário inicia seu primeiro negócio, a
Escola de Música e Canto Bela Voz, em
São Paulo, fundada há um mês. "Sei
que posso errar, mas não desisto dos
meus objetivos", diz. Saber que o erro
faz parte das possibilidades, sem deixar
se intimidar, é uma característica de
quem tem autoestima.
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