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"Meu filho é um problema" é uma frase pronunciada com bastante 
frequência por muitos pais. Professores também falam dessa maneira 
em relação a alguns de seus alunos. 
A maioria dessas crianças não é um problema: elas causam problemas 
para os seus responsáveis porque exigem uma atenção especial em seu 
processo educativo. 
De vez em quando, todas as crianças, sem exceção nenhuma, se 
descontrolam, fazem birra, atrapalham o que o grupo faz, 
desorganizam o ambiente e arrumam encrencas verbais ou físicas com 
outras crianças. Todas elas procuram resolver seus conflitos à força, 
usam e abusam de sua capacidade de provocação e testam até o limite 
os valores dos adultos. 
Pois bem: há crianças que fazem essas coisas quase que o tempo todo. 
São essas as chamadas de "problemáticas" ou difíceis. 
Algumas dessas crianças, inclusive, foram encaminhadas a médicos, 
psicólogos e outros especialistas, ganharam algum tipo de diagnóstico e 
estão sendo medicadas e/ou tratadas. 
Entretanto, muitas delas continuam criando situações problemáticas 
para os adultos responsáveis por sua educação. 



 No filme nacional chamado "O Contador de Histórias", um adolescente 
que vivia em uma instituição foi considerado "irrecuperável". Mas ele 
teve a sorte de encontrar uma mulher que não aceitou o destino 
planejado para ele e decidiu lhe oferecer uma chance. 
A história mostrada no filme é inspirada em fatos reais. Hoje, aquele 
adolescente é pedagogo e um contador de histórias conhecido 
internacionalmente. 
As crianças chamadas de problemáticas ou difíceis merecem, da parte 
dos adultos que as educam, a mesma compaixão que o personagem do 
filme recebeu. Empreitada difícil? Sim, sem dúvida alguma. Por isso, 
vamos nos dedicar a refletir a esse respeito. 
Muitos afirmam que algumas dessas crianças fazem o que fazem 
"apenas" para chamar a atenção. 
Pode ser verdade, já que muitas delas só conseguem atrair o olhar dos 
adultos que com elas convivem quando assim agem. Então, uma boa 
saída a oferecer a essas crianças não seria exatamente dar a elas o que 
elas pedem e precisam? 



 Não se trata, aqui, de aceitar o que a criança faz de errado. Ela consegue 
entender que ela não se resume àquilo que faz, quando o adulto a ajuda 
a perceber a diferença entre essas duas coisas. 
Outra possibilidade que, combinada com a anterior, costuma funcionar 
é o adulto ter o entendimento de que essas crianças precisam de 
disciplina e firmeza. E que disciplina e firmeza são coisas muito 
diferentes de castigos e exaltação de ânimo. Ser firme é bem diferente 
de ser bravo, não é? 
Finalmente: essas crianças devem ser tratadas como crianças que são -e 
não como alguns adultos que acatam o que lhes dizem e se esforçam 
para mudar seu comportamento. 
Com as crianças precisamos, todo santo dia, agir como se fosse a 
primeira vez que elas tivessem feito aquilo que fizeram, mesmo que 
elas já tenham ouvido que não deveriam fazer. 
O mais importante é ensinar a essas crianças que existem para elas 
outras escolhas, melhores. Afinal, quem é que não gosta de ser 
escolhido como companhia em vez de ser rejeitado? 



 É isso que essas crianças precisam aprender: que o seu comportamento 
faz com que outras crianças e até adultos evitem a companhia delas. E é 
bom saber que quem aprendeu a obter atenção dessa maneira não 
consegue mudar de estilo com facilidade. 
Paciência, perseverança, insistência, firmeza, serenidade e compaixão: 
são esses os ingredientes necessários para aqueles que têm a 
responsabilidade de educar essas crianças. 
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