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Saúde

Bondade e felicidade andam
juntas e de forma recíproca, se-
gundoumestudodas universi-
dades da Califórnia, nos EUA,
e British Columbia, no Cana-
dá. Em um experimento em 19
salas de aula de Vancouver,
400 crianças entre 9 e 11 anos
tiveram que escolher entre
praticar três atos de bondade
(como dividir o lanche) ou vi-
sitar três lugares agradáveis
(como a casa dos avós) duran-
te quatro semanas. Nas duas
condições, os estudantes pas-
saram a se sentir melhor, mas
os que fizeram alguma coisa
pelo próximo foram
mais bem aceitos entre
seus pares, em uma es-
cala capaz, inclusive, de
reduzir as possibilida-
des de sofrer bullying.
A conclusão dos pes-

quisadores foi que pes-
soas felizes são mais so-
ciáveis e, da mesma for-
ma, as mais admiradas
pelos colegas são tam-
bém mais cooperativos
e ajustados emocional-
mente. Ou seja, quanto
melhor a pessoa, mais
feliz ela é. E vice-versa.
— Ninguém é feliz so-

zinho, a empatia tem a
ver com o outro. Se eu
consigo fazer com que
meu filho perceba isso,
ele vai dividir o que tem
e crescer numa rede de
relacionamentos, e isso
ajuda a superar as ad-
versidades da vida —
afirma o psiquiatra Fá-
bio Barbirato, coorde-
nador dos departamen-
tos de psiquiatria infantil da
Santa Casa de Misericórdia e
da Associação de Psiquiatria
do Rio, além de membro da
Academia Americana de Psi-
quiatria Infantil.
A questão é: como medir a

felicidade em uma criança?
Como identificar se há algo er-
rado? Segundo Barbirato, o co-
mum nos pequenos é a busca
do prazer frequente (daí o
constante cair e se machucar,
pois não há noção de medo) e
a satisfação com coisas míni-
mas, como estar com os pais.
— Crianças melancólicas

não demonstram prazer com

nada, mas esse quadro atinge
apenas 1% daquelas na pré-es-
cola, 4% na idade escolar e 8%
na adolescência. A criança po-
de estar triste e não estar de-
primida, a depressão envolve
outras questões além da triste-
za, tem que tomar cuidado
com isso — adverte.
Para a psicóloga Gabriela

Martins, que trabalha com
grupos de nove meses a 3 anos
de idade na pré-escola Espaço
Envolvimento, em Ipanema, o
mais importante é que os pais
alinhem o discurso aos atos, já
que as crianças são muito
atentas à ação. Limites bem es-
tabelecidos e frustrações tam-
bém entram no pacote e influ-

enciam a tal felicida-
de, mas com cuidado
e respeito ao tempo
dos menores:
— Aquele clássico

‘empresta para o
amigo’ é bom, mas às
vezes a criança quer
brincar justamente
com aquele brinque-
do, e isso vai durar
dois minutos. Nesse
caso é mais impor-
tante a criança ceder
no seu tempo, não
por obrigação — ex-
plica. — Essa resis-
tência ao ato de gen-
tileza também não
tem a ver com o fato
de ter ou não irmãos.
— É claro que

quando se tem ir-
mãos, desde sempre
se aprende que o
mundo é dividido,
mas não acho que o
filho único seja inca-
paz de aprender isso.
A psicóloga Rober-

ta Marcello, diretora do Insti-
tuto Priorit, que trabalha com
o tratamento de crianças com
transtornos de ansiedade ou
condições especiais, como au-
tismo, observa um maior cui-
dado por parte das meninas,
que repetem o modelo das
mães.
— O social é fundamental

para o desenvolvimento. Cri-
anças com pensamentos posi-
tivos são mais felizes e são os
pais que constroem isso com a
colaboração da escola. A per-
sonalidade importa, mas o
convívio e a experiência con-
tammais — acredita. l

EM BUSCA DA FELICIDADE
Satisfação das crianças pode ser construída com atos de bondade que começam com os exemplos dos pais
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Caminho do bem. Crianças cooperativas são mais felizes e aceitas pelos colegas, evitando bullying; rede de relacionamento ajuda a enfrentar as adversidades

Cientistas identificaram a
possível causa para a
sequência de abortos
vivido por algumas
mulheres. Testes de
laboratório mostraram
que aquelas que
perderam três ou mais
bebês apresentavam

altos níveis da molécula
conhecida como IL-33
nas células do útero. No
futuro, medicamentos
com alvo na proteína
poderiam ser dados a
mulheres vulneráveis. O
estudo foi publicado no
periódico “Plos One”.
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Uma corrente elétrica no cérebro
poderia aliviar a dor de cabeça. A
técnica desenvolvida pela
Universidade de Michigan é
conhecida como estimulação
profunda do cérebro e altera a
velocidade da conexão entre os

neurônios. Ela foi capaz de reduzir
em 37% a dor da enxaqueca
crônica. No processo, o cérebro
liberou os chamados opioides
endógenos, um dos mais
poderosos analgésicos produzidos
pelo corpo, semelhante à morfina.

CHOQUE ELÉTRICO CONTRA DOR DE CABEÇA

U
CÉREBRO

Cientistas fizeram uma varredura
no cérebro de crianças e adultos
que assistiam ao programa Vila
Sésamo para descobrir como o
cérebro das crianças muda
conforme são desenvolvidas
habilidades intelectuais, como ler
ou usar matemática. O uso desse
artifício nas atividades diárias,
como assistir TV, abre caminho
para o estudo de outros
processos e pode ajudar inclusive
no tratamento de problemas
cognitivos e de aprendizado.
— Psicólogos aplicam testes

comportamentais para tentar
chegar ao cerne das dificuldades
de aprendizado, mas estes novos
estudos por imagem fornecem
uma fonte de informação
totalmente independente sobre o
que acontece no cérebro — diz a
coordenadora do estudo Jessica
Cantlon, cientista cognitiva da
Universidade de Rochester.

Para a investigação, 27 crianças
entre 4 e 11 anos e 20 adultos
assistiram aos mesmos 20 minutos
do programa, com uma variedade
de clipes sobre números, palavras,
formatos e outros assuntos. Depois,
as crianças fizeram testes de QI
para habilidades verbais e
matemática. Para capturar a
resposta ao programa, os
pesquisadores fizeram ressonância
magnética por imagem e
produziram 609 exames de cada
participantes durante o programa.
Foram criados ainda mapas neurais
de cada grupo.
O resultado? Crianças com os

mapas neurais mais parecidos com
os dos adultos pontuarammais em
matemática e testes verbais. Em
outras palavras, a estrutura neural
do cérebro, como outras partes do
corpo, ao longo de caminhos
previsíveis, desenvolve à medida
que amadurecemos.

VILA SÉSAMO ENSINA SOBRE AS CRIANÇAS

Exemplos
Não basta
falar: se quer
que seu filho
divida o
brinquedo,
mostre-o
como

Prazer
Crianças
melancólicas
não
demonstram
satisfação
com nada

Limites
São
importantes,
com respeito
ao tempo de
reação dos
pequenos

U
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 jan.  2013, Economia, p. 42.




