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As crianças difíceis poderão
sofrermais compais severos

Marinusvan IJzendoom professor do
Centro deEstudos daCriança e daFa
mília daUniversidade deLeiden Ho
landa estáhoje emLisboa no ISPA
parafalar sobre a teoria da suscetibili
dade diferencialnodesenvolvimento
infantil O investigadortemsurpreen
dido omundocoma ideia de quehá
umgene quepode determinarapro
pensãopara crescerbemnummau
ambiente evice versa

Nasuaperspetiva a sensibilidade da
criançadefine amaneiracomo um
ambientepositivoounegativo pode
interferir no seudesenvolvimento
eumambientenegativo nãoéneces
sariamentedeterminante eprejudi
cialparaacriança Comoéqueos estu
dos sustentamestaideia

Aideiafulcralé que algumas crianças e
adultos também são mais abertas do
queoutras aomeio ambiente paraome
lhorepara opior Isto significaque algu
mas crianças sãomaisvulneráveis ades
envolverem se negativamentenumam
bientemau mas estasmesmas crianças
poderiam desabrocharnum ambiente
ideal Chamamos aestas crianças susce
tíveis ao ambiente comparativamente
àquelas que sãomais indiferentes à qua
lidadedoambiente por exemplo àma
neira como os seus pais agem Ascrian
ças suscetíveis retirammaisbenefícios
do apoio eda intervenção dospais mas
tambémpodem sofrermais comuma
parentalidadede baixaqualidade Por
exemplo as crianças de temperamento
difícil que se irritame perturbamfacil
mente sofrerãomais comumaparenta
lidade severa mas se os paismudarem
paramelhor e se tomaremmais receti
vos estas crianças difíceis poderãode
sabrocharmelhordo que qualquerou
tra criançade temperamento fácil Porisso o temperamento difícil nãoéumfa
tor de risco determinante do mau de

senvolvimento pelo contrário é umfa
torde suscetibilidade comgrandesopor
tunidades parao desenvolvimento se o
meio ambienteforpropício
Vários investigadores apontama imi
tação docomportamentodos pais

como sendoumaspeto chavedocres
cimento bem estar efelicidadedas
crianças Deacordo comos seus estu
dos é efetivamente assimouocom
portamentodospais tornou seum
fatormenos importanteparaodesen
volvimentodas crianças
Aparentalidade é deuma importância
crucialparao desenvolvimentodacrian
ça certamente das criançasmaisvulne
ráveis Estas crianças dependem para o
seu desenvolvimento daqualidade do
meio ambiente eumaparentalidade se
verapode influenciá las no sentido de
direções desviantes enquanto os pais
fantásticospodemtransformá las em
pessoas degrande sucesso emvários do
mínios

Nasuaperepetiva agenéticatemumfor
te impacto no desenvolvimento das
crianças Seumacriançapossuirogene
associado àdepressão quer dizerque
serámaissensívelaambientesadversos

Eooposto serátambémverdade isto é
seumacriançanão possuiressegene
serámenosafetadaporcontextosnega
tivos

Demonstrámos de facto que o gene re
cetor da serotonina é ummarcador de

suscetibilidade aomeio Se as crianças
com avariante curta do gene recetorda
serotonina se encontraremnummau

ambiente desenvolverãomais rapida
mente sinais de depressão e de outros
problemas do desenvolvimento com
parativamente com crianças que pos
suamavariante longa deste gene Mas
estasmesmas crianças como chamado
gene derisco ultrapassarão as crianças
que vivem num ambiente ideal e têm
pais calorosos e recetivos masquetam
bém sabemdefinir limites e criar uma

estruturapara os seus filhos
Quemensagemsublinhariacomo
mais importanteparatransmitiràau
diênciaportuguesaqueo iráescutar
naconferência no ISPA
Devemos deixarde chamarvulneráveis
às criançasquandoelas têmumtempe
ramento difícil ou genes de risco em
vez disso devemos encará las como
orquídeas que precisam de cuidados
ideais paraflorescer mas quemurcha
rão se ojardineirofordesajeitado Epode
se aprenderjardinagem tal comoafor
mação parental pode ajudar os pais a
cuidaremmelhordos filhos

Oqueéumambienteideale comodes
creveriaos cuidados ideais com as

crianças orquídeas
Umambiente ideal paratodas as crian
ças consiste emrelações estáveis e con
tinuadas compais cuidadores que de
dicam tempo a interagir com as crian
ças quando cuidam delas de uma
maneiracalorosa sensível e sincroniza
da e que estão disponíveis especial
mente como refúgio quando as crian
ças estão agitadas ansiosasoudoentes
e estes cuidadores pais deveriam tam
bém ser capazes de impor limites de
umamaneira calorosamas firme e es
truturar o comportamento dos seus fi
lhos A sensibilidade parental e a disci
plina sensível são conceitos cruciais de
umaparentalidade suficientemente
boa e exigem relações estáveis e conti
nuadas com tempo suficiente paraa
comunicação abrincadeira e ativida
des em conjunto
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