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Conhecido como o bom ve-
lhinho, um homem gentil, diver-
tido que trata todos com igual-
dade. É difícil imaginar porque
o Papai Noel causa tanto medo
em algumas crianças. Difícil,
mas há explicações. Muitas ve-
zes diretamente ligadas ao medo
imposto de que esse homem
desconhecido é capaz de deixá-
la sem presente caso não se
comporte. Então, o que a crian-
ça vê é um homem enorme,
com barba e cabelos tão brancos
quanto jamais ela tinha visto em
outro ser humano, com uma
gargalhada escandalosa e capaz
de negar um pedido há muito
tempo esperado. Realmente
assustador.

Na verdade o que os beici-

nhos, o choro e a negação de
ficar perto do Papai Noel indi-
cam é que os pais devem repen-
sar a forma com que apresen-
tam esse personagem à criança.
"Se entendermos que é nesta fa-
se que as crianças começam a
compreender que a fantasia é o
primeiro passo para transformar
um desejo em realidade, a figura
do Papai Noel e o natal são po-
sitivas. Mas quando falamos no

uso de artifícios para obter o
comportamento desejado de
uma criança através da estra-
tégia da ameaça de punição, pe-
lo medo, usando a clássica frase
que - o Noel não trará presente
caso ela não se comporte -, es-
tamos falando da dificuldade dos
pais, nos dias de hoje, de dar li-
mites aos filhos", explica o psi-
cólogo Cristian Stassun.

O psicólogo diz que é natural
que os pais adotem certas chan-
tagens, para obter comporta-
mentos desejados das crianças,
considerando que a maioria pas-
sa pouco tempo com os filhos e
acaba não tendo a possibilidade
de ensinar com o exemplo como
fazem suas escolhas na vida.
Ele avalia que é impossível me-
dir o quanto isso pode compro-
meter o desenvolvimento das
crianças, mas que é necessário
ponderar alguns aspectos dessa
relação. "Não podemos impedir
que os pais façam essa chanta-
gem e não podemos medir as
conseqüências generalizando,
pois cada criança apreende um
significado do natal, do papai
Noel e da chantagem dos pais.
O que recomendamos é cuidar
com excessos e ter bom senso.
Às vezes negociar bons com-
portamentos, despedida de fral-
das e chupetas, evitar brigas en-
tre irmãos através dessa chan-
tagem pode camuflar ou ser ro-
ta de fuga de pais, que não que-
rem enxergar ou resolver al-
guma coisa na vida da criança
que não está bem".

Além disso, ele lembra que
uma vez chantageada pelos
adultos, a criança aprenderá a
fazer o mesmo futuramente,
com choro ou negociações.
"Cabe aos pais ensinar que para
cada escolha existe uma renún-
cia e para cada decisão tomada
uma conseqüência. E como ele
vai crescer precisa desde já ad-
quirir a responsabilidade e
aprender a calcular por si os ris-
cos que suas escolhas e atitudes
podem ter no futuro. Não é uma
tarefa fácil, pois o índice de cri-
anças com déficit de atenção e
hiperatividade cresce vertigi-
nosamente e novamente para
educar os filhos, terão que ser
espertos para apreender sua
atenção e tentar controlá-lo,

A magia que é fixada na personalidade dos pequenos
muitas vezes, somente pela
ameaça".

Independente disso é im-
portante que a figura do bom
velhinho faça parte do ima-
ginário infantil. "Tirando o risco
de transformar o natal em um
negócio, vinculado somente ao
presente e a barganha dele, as
figuras mágicas auxiliam na
compreensão da realidade e da
imaginação da criança e pro-
move o convívio mais feliz em
sociedade, sempre dependendo
do suporte familiar que acom-
panhe seu desenvolvimento, o
que é muito importante".

Acreditar em Papai Noel,
pode ser uma grande lição. Com
tanto que esse homem acres-
cente a personalidade das cri-

Quem tem medo de Papai Noel?
NATAL.  Seu filho chora ao ver Papai Noel? Entenda o motivo e como lidar com essa figura do imaginário infantil

anças significados mais ge-
nerosos do que é o Natal.

"Mesmo depois que a
infância passa, a magia da
época do Natal e a chegada do
Papai Noel são fatos que ficam
marcados para sempre na
memória e que influenciam,
inclusive, na educação dos
filhos. A lição junto a esse
sentimento deve ser a da
solidariedade e a atenção que o
papai Noel dá a todos de forma
igual, assim como a música 'seja
rico, seja pobre, o velhinho
sempre vem'. Estamos falando
principalmente do conjunto que
se faz do natal, de nascimento
de Jesus, família reunida,
presentes e papai Noel", conclui
o psicólogo.

Papai Noel é uma das figuras mais emblemáticas para as crianças e pode ensinar lições para toda vida

DIVULGAÇÃO/FAV

Negociar

comportamentos com

chantagem pode camuflar

algo que não está bem

na vida da criança

As meninas consomem mais
alimentos não saudáveis do que
os meninos. A constatação é da
Pesquisa Nacional de Saúde do
Escolar, feita com estudantes
entre 13 e 15 anos e divulgada
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O levantamento revela que
58,3% das meninas e 42,6% de
meninos comeram produtos
considerados não saudáveis nos
cinco dias anteriores à pesquisa.

No geral, 50,9% dos cerca
de 490 mil entrevistados

comeram guloseimas uma
semana antes da entrevista. O
consumo de produtos não
saudáveis supera a ingestão de
frutas frescas (31,5%) em todas
as cidades avaliadas na
pesquisa. Entre as guloseimas
preferidas, os refrigerantes
foram citados por 37,2% dos
entrevistados.

A batata frita foi citada por
4,7% e os salgados fritos, como
coxinha, pastel e bolinho de
carne, por exemplo, por 12,5%.
A pesquisa do IBGE constatou

também que este último foi mais
consumido nas escolas privadas
(14,3% dos entrevistados) do
que nas escolas públicas (12%).
Entre os alimentos saudáveis, os
estudantes contaram ter comido
mais feijão – com o maior
percentual de consumo, sendo
mais elevado nas escolas
públicas. Já as hortaliças foram
mais consumidas por alunos de
escolas privadas.

A preocupação com o que o
jovem anda comendo é uma
recomendação reincidente

entre os nutricionistas. O
aumento no número de casos de
obesidade entre as crianças e
adolescentes é um dos
indicadores de que alguma coisa
anda errado na alimentação
delas. A dica é velha, porém
sempre válida: coloque na mesa
alimentos saudáveis desde a
infância. O costume de se
alimentar corretamente vem de
casa. Uma criança que se
acostuma a comer alimentos
sadios, certamente agradecerá
no futuro pela atitude dos pais.
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Pesquisa do IBGE revela que adolescentes de 13 a 15 não comem alimentos saudáveis
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A batata frita é citada por 4,7%
como o alimento mais consumido


