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Do seu jeito? 
O que é bacana para você é o que é bacana para mim? 

Não necessariamente. E a proposta deste e-book é também para dizer que quando 
optamos criar filhos bacanas de jeitos diferentes está tudo bem! 

Quem sou eu 
Mas quem sou eu para te dizer isso? 

Essa é uma pergunta quase existencial, mas me limitando ao escopo deste livro e contendo 
meus devaneios, deixe eu me apresentar:  

Eu sou Danielle Rossini. Sou uma psicóloga e neuropsicóloga apaixonada pela profissão e 
mãe da super Naná. 

Sou a idealizadora do                                 … 

Eu ajudo pais a se empoderarem da criação de seus filhos, ao se apropriarem de 
conhecimentos da psicologia e da neurociências. Com isso, decidem do seu jeito, da sua 
maneira, o que realmente acham bacana para a criação de filhos bacanas. 

E isso eu não tirei do nada. São aproximadamente 15 anos trabalhando na área e me 
focando nestas questões, inclusive com o mestrado em neurociências. 

E com frequência recebo pais aflitos por saberem o que é certo ou errado e muitas vezes a 
expectativa é que se tenha uma fórmula para resolver a questão. Mas será que teria o 
certo? Ou o errado? 

Também, ao dar aulas em pós graduação, para profissionais da área de educação e saúde 
que são realmente engajados em buscarem estratégias neuroeficientes para trabalharem 
com seus alunos e clientes, me pergunto: as estratégias funcionam para todos os alunos e 
todos os clientes? 

Te adianto: Não! 

Já avaliei cerca de 3000 “cérebros" em consultório e em projetos de pesquisas. Tenho 
estudos em superdotação. E ainda tive a chance de estudar muito e conviver com diversos 
experts brasileiros e estrangeiros realmente geniais na área de saúde mental e 
neuropsicologia. Então meus caros, cheguei à uma brilhante conclusão: %*#@!  

Não tem um cérebro perfeito! 

!  !6

http://rossinidanielle.wixsite.com/meusite


E melhor (ou pior), mesmo com esse apoio técnico e pessoal, não deixei de eu mesma 
"errar" na escolha de uma primeira babá 
para a minha pequena e na eleição de 
uma primeira escola. 

Junta tudo isso com anos e anos de 
psicoterapia pessoal e ainda assim fico 
possuída e me transformo na “mamãe 

neurótica” (que segundo a minha filha é mamãe chatódica), que tem pressa, que nem 
sempre está no maior pique do universo. 

E se vocês, assim como eu, entendem que uma maternidade ou parentalidade real é o 
ideal, inclusive porque realmente damos o nosso melhor nisso, então este livro  pode cair 
bem para vocês. 

Você faz do seu jeito, mas sabendo como funciona!   

      Bem vindo ao jeito                                                   ! 
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Introdução 
Bem, e apesar de saber disso tudo, veio a minha pequena para me ajudar a desteorizar 
tantas teorias e fazer delas um exercício prático. 

Com o nascimento da Ana, passei a olhar muito mais a neurociências e a psicologia como 
conhecimentos que me empoderariam na co-criação da cognição e emoção saudáveis dela. 
Entre outras coisas isso fez com que eu deixasse de me perceber como uma agente da 
passiva, que esperaria que ela e o meio dessem conta do recado. 

Nós, pais, faríamos MUITA diferença! 

E isso não foi fácil: eu passei muito tempo muito bem embasada, de técnicas e materiais 
mil de uma parentalidade muito contemporânea, mas que não trazia muito dessas ações 
para a práticas. Eu sabia um bocado 
sobre doenças famosas como TDAH, 
Dislexia, Atrasos de linguagem, 
Desordens no apego entre pais e 
filhos, Desordens emocionais e de 
comportamentos da infância e também sabia coisas que se faziam para se ajustar tudo 
isso. 

Bem, mas a Ana não parecia apresentar questões com esse nível de impacto… Eu era uma 
uma mãe excelentemente teórica, mas e na prática? Os manuais, as técnicas que eram tão 
meus amigos profissionalmente estavam me deixando na mão?  

E por outro lado…. gente, qual era a minha ação realmente consciente de dirigir a criação 
da minha filha para ser alguém feliz, que se sentisse e fosse sentida como alguém bacana? 
Como ajudar, e só ajudar, a promover alguém ético, verdadeiro e integrado com um 
mundo que ela ainda vai viver sem ignorar o que por nós já foi vivido? Como ajudá-la a 
chegar lá na frente mais ciente de qual é o jeito dela que mais a ajudará a atentar para as 
coisas? De qual é o jeito dela que permite que ela se organize para ir ajustando o tempo 
que ela tem para fazer as coisas? De como a gente pode ajustar coisas quando elas não 
estão indo pelo lado que queremos?  

Eu estava/estou/acho que sempre estarei com medo, com culpa…. Nossa maternagem 
(tecnicamente o nome é parentalidade) não tinha recall!  

E tudo bem! Eu tenho que considerar este meu sentimento, mas não preciso ser guiada 
por ele. Senão eu deixaria de perceber ela com mais clareza. E como diz uma amiga 
querida, a psicóloga Elizabeth Teixeira, não se cria filho no atacado, mas sim no varejo.  

A Ana é única! 
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Nós, pais, faríamos MUITA 
diferença!



Mas eu sou uma pessoa que busca entender coisas e eu deliro por essas questões 
emocionais & neurocientíficas. Então resolvi revisitá-las, mas de um novo olhar: o olhar 
de mãe! 

Uau!! Aí o que eu já conhecia tomou um novo significado. Parecia mágica, mas uma 
mágica que vinha de dentro para fora. O que eu já conhecia se amplificava, e com essa 
expansão eu ia usando e cutucando a Naná para colocarmos uma das cerejas do bolo das 
funções mentais em nosso dia a dia: a Metacognição. 

E de forma resumida, a metacognição é a nossa capacidade de pensar sobre o que e 
estamos pensando. E isso é incrível!!  

Me apropriando disso, eu fui cada vez mais conseguindo lidar com as questões do dia a dia 
cada vez mais ajustadas, mas sabendo e me perdoando quanto escorrego. Só que as 
escorregadas são menores e retomo mais rapidamente a mão. Além disso, nesse meu 
exercício pessoal também a ajudo a ser  uma pessoa cada vez mais real e feliz, que 
dependa menos de uma imagem de pessoa/cérebro ideal, e consiga cada vez mais ter 
estimulação e boa administração para fazer o melhor que puder, usando suas forças para 
administrar as suas fragilidades.  

Pois é assim que ando administrando a minha maternagem: tento usar as minhas forças 
para me ajudar a lidar com as minhas fragilidades.  

Ou seja, com ela, por ela e por mim eu estou aprendendo a ser alguém melhor a cada dia! 

E eis um dos efeitos colaterais da maternagem ativa e consciente, uma sensação de 
gratidão que cada um pode sentir de um jeito, do seu jeito! Mas que pela psicologia 
positiva é um dos fermentos da felicidade! 

Então se isso te interessa, mergulha de cabeça aqui no                                para se aproveitar 
das trocas que teremos por aqui e para se sentir cada vez mais ativo, metacognitivamente 
falando, na criação dos seus pequenos. 
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Cognição S.A 
A empresa mais incrível que você já 
conheceu! 

Cognição S.A é um texto que era para ter saído há um tempo atrás num blog muito 
querido que eu escrevi algumas vezes, o Blog da Mãe Coruja. Mas ficou e agora tenho a 
chance de revisitá-lo e fazer ele ainda mais compreensível para você, que resolveu apostar 
no               ! 

Bem, Cognição S.A é uma fábrica muito complexa, mas, pasmem, lógica!! Tudo lá tem 
função e uma coisa acontece coligada à outra. Uma maravilha!!! 

Temos um maquinário de fábrica, biológico, que ao longo do desenvolvimento 
vai acomodando suas bilhares de peças de forma única. Parte destas peças 
biológicas são estratégicas e alguns impactos podem marcar mais 
profundamente estas acomodações, deflagrando ou trazendo alterações. 

Temos então grandes mecânicos como profissionais da saúde e da educação que, 
juntamente conosco e com os donos das fábricas - nossos pequenos - fazem coisas 
incríveis acontecerem. Mas estatísticas pouco conservadores falam que em torno de 20% 
teriam avarias desta magnitude. 

Ops, e os outros 80%? 

Aí que entra o           . Vamos lá? 

Cognição 
Nome bonito esse: Cognição! Temos ideia do que é, mas sabemos definir?  

Bem, um grande nome da psicologia cognitiva, Robert J. Sternberg, define cognição de 
forma direta e reta: “Cognição = as pessoas pensam” (2000; p. 22). 

E até certo ponto ele tem razão.  

A Cognição envolve aspectos do pensamento e para isso articula com um conjunto de 
funções, de processos mentais.  

E tais funções são habilidades como atenção, percepção, memória, organização, 
planejamento, formas de compreensão e  expressão, ufa…e muito mais! 
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Mas cada vez mais entendemos que a forma como percebemos, processamos e agimos, 
exige mais do que o “pensar”, racionalmente falando.  

Esse pensar, como uma forma de processamento mais racional, é altamente influenciado 
pelas nossas emoções e pelo ambiente no qual estamos inseridos. 

Então, nada mais justo do que a nossa empresa Cognição S.A ter três setores igualmente 
importantes: o afeto, a neurocognição, e a cognição social. 

Mantendo a nossa analogia, poderíamos ter estes setores como: 

- Marketing = Afeto e emoções: é um mundo de sensações e desejos, que partem de 
memórias emocionais antigas e muito profundas. Pode-se ter o melhor produto, mas 
sem um bom regulador emocional/mediador interno, nosso produto/nós temos poucas 
chances de impacto realmente eficiente no mundo. 

- Logística = Neurocognição: conceber ideias e conceitos é função deste “q” 
neurocognitivo e envolve uma fantástica logística cerebral. Isso porque, juntando 
habilidades como a de captar detalhes e aspectos do mundo que nos cerca, processar 
tudo isso juntando o que já vivemos/sabemos com o que somos capaz de abstrair em 
função do momento presente, é o que nos permite direcionar nossos pensamentos e 
ações de formas organizadas e metadirigidas.  

- Comercial = Cognição social: eis o grande mediador externo. Quando 
desenvolvemos uma boa leitura e uma boa relação dentro-fora-dentro/nós-outros-nós 
conseguirmos “vender"o nosso produto ajustados às necessidades do "mercado". Ou 
seja, uso essa habilidade para ajustar a minha forma de pensar não só em função 
minhas questões emocionais internas, mas também mediada pelo peso que terá no 
ambiente que eu estou e o impacto que terá sobre quem me ouve ou vê.  

Bem, até aqui usei uma estratégia facilitadora de aprendizagem, que recruta a 
aprendizagem por associação.  

Em outras palavras, quero te dizer que, para você se lembrar um pouco mais destes 
palavrões neurocientíficos que estou te apresentado, uso conceitos que podem ser um 
pouco mais usuais para nós e isso pode te ajudar a entender e fixar mais facilmente o 
conteúdo. 

Mas nem todos nós aprendemos do mesmo jeito. Então é papel daquele(s) que quer nos 
passar/ensinar algo ser sensível à isso e buscar diferentes formas de nos apresentar  a 
informação . 1

 esse parágrafo é só para nos cutucar que uma das mágicas da parentalidade ativa e consciente 1

envolve a ideia que mais do que tentarmos embutir uma forma de ser e pensar em nossos 
pequenos, podemos ser aqueles que estão ao lado, co-operando, nos momentos em que eles estão 
sendo e pensando por eles mesmos!  

!  !11



Com isso vamos a uma outra estratégia de aprendizagem, uma de base mais vivencial. 
Temos então uma situação problema para entendermos um pouco disso. Use algum meio, 
como anotação ou memória, e exploraremos mais a sua resposta depois.  

Pegarei o exemplo do capítulo de um livro que escrevi com duas queridas colegas:  

"Chegou o final de semana! Mas como você ficou ocupada com sua 

rotina a semana inteira, têm várias coisas para fazer no sábado antes de 

poder relaxar e recarregar as baterias para a nova semana. Assim, você terá 

uma festa de casamento à noite e tem que pegar o vestido na costureira. Terá 

que pagar a costureira em dinheiro porque está sem cheques (e ela não aceita 

cartões) e para isso terá que passar no banco. Marcou de fazer a unha, cabelo 

e maquiagem para a festa no salão da sua amiga. Marcou de almoçar com 

outra amiga que está de passagem pela cidade e vai embora à tarde, e se você 

não for vai ficar até feio, porque já desmarcou nas duas tentativas anteriores. 

Tem que dar a vacina no bebê. Sua sogra só poderá ficar com o bebê após às 

16h e pediu para você comprar um lanchinho para ela servir para as amigas à 

noite, enquanto ficará com o bebê para você curtir a festa com o marido. 

Você precisa estar armada das seguintes informações:  

- O local da vacina funciona das 9h às 13h.  A costureira abre às 10h e 

fecha às 14h. O caixa eletrônico opera das 10h às 18h. Você ficou de confirmar 

o horário e local do almoço com amiga de fora. A cabeleireira conseguiu um 

horário para você, com muito custo, às 16h, sendo que você deve ficar por lá 

até umas 18h. Você deve estar pronta para o casamento em torno das 19h30 e 

seu marido detesta atraso! 

Bem, como você irá organizar o seu dia? O que fará em primeiro, 

segundo, terceiro lugar e etc?” 
(Oliveira, Yokomizo e Rossini, 2015 IN: Como se estuda? Como se aprende?; p. 21) 

Uma maratona, não é?  

Mas isso é tanto um dia nosso… 

Bem, registre a sua resposta e vamos lá! 
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Setor O que é? O que dele estaria na 
tarefa? (meus exemplos)

Marketing:  
Afetos e 
emoções

eis um mundo à parte, não 
é? é muito pessoal! temos 
afetos ou emoções 
positivos e negativos. 
quando a nossa ação 
conta com eles, o rumo de 
toda a nossa parte mais 
racional fica influenciada. 
nem sempre o equilíbrio é 
fácil.

(perceber que eu fico ansiosa 
com tanta coisa para fazer e 
buscar uma forma de 
organização para isso não 
me atrapalhar…)

Logística:  
Neurocognição

é a parte mais racional e 
envolve as funções 
mentais. podemos colocar 
a atenção, a aprendizagem 
e memória, as formas 
como nos planejamos e 
nos organizamos, além de 
elementos do raciocínio, 
só para ficarmos com 
alguns exemplos. 

(atenção aos detalhes como 
horários e cada item que 
tenho para fazer; uma certa 
organização, como planejar o 
percurso de forma que um 
caminho já facilite para o 
outro, etc….)

Comercial: 
Cognição 
social

também um mundo 
incrível, e se constrói por 
aquilo que é vigente 
naquele contexto no qual 
convivemos. vai marcar 
questões como a empatia, 
por exemplo. 

(me preocupar de não deixar 
as pessoas incomodadas, 
cumprindo a expectativa de 
almoçar com a amiga, de não 
atrasar com a cabeleireira, 
agradar a sogra , etc…)



Os três setores! 
Bem, pensando nessa situação, te pergunto? Qual o certo a se fazer? Qual a resposta 
correta? 

Eureca…..não teria uma resposta correta! Tem a sua forma de resolver a situação! Mas dá 
para explorarmos um pouco aqui. 

Colocarei os setores explicados aqui para que você tente encaixar um pouco do que seriam 
recrutados deles pr você, para você dar conta deste seu dia atarefado. Coloco entre 
parênteses o meu exemplo, ok? Veja qual é o seu. 

Bem, além de você poder começar a se ambientar com estes “setores” eu espero que este 
exemplo também nos ajude a perceber duas coisas: 

1. Tudo isso anda junto! 

As nossas ações do dia a dia tendem a recrutar estes três setores simultaneamente. 
Quando “lemos” a situação podemos fazer esta divisão didática, mas na verdade os 
três setores atuam em conjunto, modulando um ao outro, para que tenhamos a 
saída mais harmônica possível no final. 

2. Não nasce pronto!:  

Temos uma base biológica para estes setores, que é o nosso super cérebro. Mas 
cada fase do desenvolvimento é capaz de agregar elementos cada vez mais 
complexos.  

Assim, evoluímos em uma espécie de patamar a cada fase. Às vezes um setor 
acelera mais e outro menos, mas o seu cérebro fará o máximo de ajustes possíveis 
para permitir uma organização bacana.  

Tem um video apaixonante que nos dá um pouco a ideia disso - O Super Cérebro! 
É um video do Center on the Developing Child, da Universidade de Havard que 
você encontra traduzido no canal da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e na 
nossa seção de Tietagem do canal do                               .  
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Como a empresa cresce! 
A empresa do seu pequeno está crescendo! 

Vamos agora focar no seguinte ponto: Não nasce pronto! 

Pois bem, temos o nosso cérebro pré-formatado. Ele já vem com uma estrutura de base 
(biológica) que será determinante para o desenvolvimento. Essa base, já no nascimento, 
tem um formato bastante próximo do que teremos ao longo da vida.  

Mas o que irá mudar e muito, é o “recheio”. 

Voltando para a nossa analogia da empresa, o prédio da empresa tende a manter a sua 
estrutura, mas os equipamentos e produtos devem ir se ajustando ao longo do tempo. Algo 
como se modernizarem, sabe? 

Para que possamos entender mais e tecnicamente, os nossos lobos cerebrais e a 
quantidade de neurônios ao nascimento é praticamente constante ao longo da vida. Mas 
uma das grandes questões serão as conexões entre estes neurônios. 

Cada réles vivência é passível de gerar uma conexão. Mas até mesmo por uma economia 
de espaço e para ter um uso otimizado da energia, só se mantém as conexões que são mais 
frequentemente usadas. E as demais são descartadas. A esse processo damos o nome de 
poda neural, que nada mais é que uma boa faxinada cerebral. 

Assim, o que é mais usado/reforçado fica e serve de base para que uma próxima vivência 
associada a isso a amplie.  

Com isso, quando a nossa empresa foi criada, cada um dos setores/funções era capaz ter 
habilidades bem básicas. Mas cada experiência vivida, amplia o repertório de cada função 
para que ela possa reagir de forma ainda mais complexa em uma próxima situação.  

Aí entra o exemplo do pote de biscoito. Vamos analisar a situação de pegar um pote de 
biscoito no alto em duas perspectivas: 

1. Eu, mãe: pego! Eu não paro para pensar como vou fazer isso. Simplesmente pego! 

2. O filho/filha: primeiro tenta esticar o braço e percebe que o braço não chega só quando 
já está esticando; aí olha em volta parecendo entender que precisa ficar maior e com 
algumas tentativas ou dicas, sobe em algo (e seu coração de mãe/pai vai à boca, mas 
sabiamente deixa eles tentarem); quase chega lá, mas ainda precisa de algo mais que 
pode ser uma colher de pau comprida para puxar, etc…Esse trabalho todo foi pensado 
pelo pequeno enquanto foi vivido e gerou boas bases para as próximas vezes. Então em 
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uma próxima, já se têm ideias pré-prontas que facilitarão a pega do delicioso pote. E 
um dia, simplesmente a criança chega lá e pega! 

Com isso estamos concebendo a idéia de que a nossa empresa Cognição S.A, que parte de 
um bom plano de negócios e já tinha setores bem organizados de base, também necessita 
de uma boa comunicação entre eles e das experiências do meio para se desenvolver.  

Assim, não temos, necessariamente, um setor mais ou menos importante e todas situações 
que chegam à Cognição S.A. podem recrutar, simultaneamente, habilidades de diferentes 
setores. 

Mas as características da situação podem exigir mais ou menos de um setor e, dependendo 
da fase de desenvolvimento em que estiver o presidente da empresa (seu filhote), este 
buscará mais um tipo de situação do que outra. 

E outra coisa é fundamental neste processo. Para que a situação de pegar o pote, por 
exemplo, chegue mais próxima do estágio “simplesmente pego" e seja automatizada, aos 
poucos, buscamos atalhos e usamos cada vez menos aquele percurso maior (o do filho/
filha) para conseguir pegar.  

Então cada novo atalho tende a gerar uma nova conexão. Com isso, aquela velha conexão 
que dava mais voltas e gastava mais 
energia, vai caindo em desuso e um dia 
será podada.  

Por meio desta lógica que preza a 
economia de energia, o cérebro do adulto precisa de menos conexões atuantes do que o 
cérebro da criança para realizar a mesma ação. Isso faz com que, enquanto adultos, 
cansemos menos mentalmente, sejamos mais rápidos, tenhamos soluções mais prontas, 
sejamos menos sucetíveis à distrações e tantas outras coisas, não é? 

É! E para se ter ideia, esse processo todo é tão laborioso que, para que sejamos capaz de 
ter um cérebro maduro que coliga leituras emocionais corretas e seus ajustes + raciocínios 
complexos + considerações de valores e morais vigentes, devemos gastar uns bons 20 e 
poucos anos, como pregam alguns estudiosos de neurodesenvolvimento.  
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pensando que precisam de tutoria



Assim, criamos com autonomia, mas pensando que precisam de tutoria; 
mesmo que com prazo de validade!  

E eis o gancho para o nosso próximo capítulo: quais seriam sacadas psicológicas e 
neuropsicológicas para uma criação autônoma e cuidadosa, considerando que : 

i. devemos exercer esse cuidado buscando não escorregar em sistemas controle 
disfuncionais para sermos reais promotores de autonomia e de uma criação que 
promova autenticidade, auto-estima, cooperação e tantas outras coisas bacanas (mas 
que só o são, se são do fundo do coração); 

ii. devemos cuidar como adultos, mas ao mesmo tempo devemos ser capazes de nos 
colocar no lugar desta forma de pensar do universo infantil. 
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3 

Ajudando a empresa crescer! 
Como ajudá-los no dia a dia! ….Ou vice-
versa!!!! 

Até que enfim chegamos!!! 

Este é o filet mignon deste e-book, concorda? O que afinal de contas temos que fazer para 
que a gente chegue no final e fale: ufa, deu certo!! 

Então prepare-se, pois o segredo que eu vou te relevar é que você….. 

Lhufas, blablabla, zzzzz…..eu não sei.  

Eu realmente não tenho a menor condição de dizer para você, sendo que estamos nos 
“conhecendo agora”, o que funciona para você e seu filho/filha. 

E não sei quanto a você, mas quando tentei seguir manuais que diziam isso, realmente me 
deixava angustiada a ideia de usar um passo a passo para doutrinar o meu bebê a algo.  

E eu buscava isso e informações de todas as fontes possíveis para garantir acertos na 
educação da Ná. 

Mas tinha um desconforto que não saía. 
Por mais que eu estivesse sedenta de 
um milagre que me garantisse que eu 
não estivesse errando; por mais que eu 

tentasse (e continuo tentando ao máximo), deixar o meu marido/sogra/universo cuidar da 
Ná do jeito deles, mesmo quando não é 100% do meu jeito; por mais que eu tente usar a 
minha forma de saber das coisas a meu favor, eu ainda me pegava angustiada. 

E quer saber, acho que um tanto desta angústia sempre irá existir. “Ter filhos não é para 
perfeccionistas”,como diz Andrew Salomon. 

Mas foi justamente desta angústia que veio a oportunidade de repensar e re-sentir, sem 
tantos ressentimentos, a minha maternagem/parentalidade. 

Tem um jeito Dani de ser que transpassa tudo, que está aqui no                               , em cada 
palavra que escrevo, em cada cliente que atendo, em cada ação com a Ana e que será a 
marca registrada dessa minha maternidade também.  
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“Ter filhos não é para 
perfeccionistas” Andrew Salomon



Então meus caros, eu não sei te dizer exatamente o que você irá fazer para criar um filho 
bacana - até mesmo porque acho que existem milhares de formas para isso.  

Mas eu posso te dizer que eu acredito e atuo (pessoal e tecnicamente) considerando que 
há um COMO que os ajuda, pois nesse como você põe o “o que” você decidir colocar para 
ver se combina e funciona para você.  

Tcham-tcham-tcham-tcham! 
Aí sim!  

Agora que está mais claro que partiremos para o COMO, deste jeito                                de 
entender as coisas, podemos continuar. 

Então vamos partir de um princípio básico. Por mais que não haja um consenso universal 
sobre o que temos que fazer para o desenvolvimento cursar de forma emocionalmente, 
cognitivamente e socialmente saudável, parece que há um ponto que, quando 
presente, ajuda e muito na promoção destes três elementos: o AMOR! 

Há uma necessidade de que o amor seja explícito para a educação fluir e isso tem uma 
grande cola neuroquímica: a Oxitocina. Quando há essa constância e autenticidade 
amorosa, há uma garantia real, mesmo quando a expectativa do perfeito é frustrada!  

Uma aula sobre isso podemos ter neste vídeo o Brain Power no You Tube. 

Assim, emocionalmente eu sinto o amor; cognitivamente eu entendo o que é o amor e 
socialmente eu recebo e troco amor!  

E por mais que isso seja óbvio, não é fácil! 

Vamos então a um exemplo indigesto: bater no filho. 

Vamos colocar uma situação: há um tanto de nós, pais, que apanhou.  

Dos que apanharam, vamos agora dividi-los em dois grupos: 

1. apanhar foi uma medida educativa sentida como corretiva: aqueles que têm a sensação 
de que aprenderam algo porque apanharam. 

2. apanhar foi uma medida educativa sentida apenas como punitiva: aqueles que têm a 
sensação de que não aprenderam algo porque apanharam.  

Por mais que possamos entender (neurocognição) que na época dos nossos pais era mais 
aceito socialmente educar assim (e possivelmente já era mais leve que na época dos pais 
deles), bem como entendemos que era um jeito de demonstrarem que se preocupavam em 
que agíssemos de um jeito correto; o que sentíamos (afeto/emoção) com isso poderia estar 
muito associado à sentimentos ambivalentes envolvendo amor, medo e raiva, por 
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https://youtu.be/zLp-edwiGUU


exemplo; e com isso as nossas representações sociais e nossas ações poderiam ser 
mediadas por esses sentimentos. 

Que fique claro, eu não concordo que bater em uma criança é uma medida educativa. E 
sempre que busco explorar este ponto, percebo o quanto o bater é indicativo da perda de 
controle do adulto e não da falta de “ajuste"da criança. É o adulto que não soube 
trabalhar seus conteúdos e buscar uma forma alternativa de lidar com a situação.  

Por essas e por tantas outras existe o                                ! 

Bem, dado o desabafo, ainda assim temos que considerar que algo parece sobrepor a 
situação de bater, que é tão agressiva, para converter a imagem disso como algo aceitável: 
quanto mais temos explicitado o amor - possivelmente em outras situações -, mais 
traspassamos as dores daqueles momentos doloridos! Ou seja, se algo da sensação de 
amor dos seus pais foi forte o suficiente, esta pode ser uma sensação que tenta se sobrepor 
às sensações de medo e raiva que possivelmente permearam as situações nas quais se 
apanhou, a ponto de tentar entender aquilo como algo aceitável. 

E esses sensações são geralmente muito profundas, pois, apesar de nossas podas neurais, 
(onde vão embora também nossas memórias; e também por isso não é fácil lembrar da 
infância), os aspectos afetivos são mais impregnados e tendem a marcar as nossas 
percepções na vida adulta, mesmo que não lembremos claramente de detalhes das 
memórias em si! Parece que fica o afeto “por trás”da neurocognição, sabe? 

Aí marcam as nossas sensações de termos sido amparados e amados, por exemplo. E estas 
sensações tendem a marcar as formas como lidaremos com isso num futuro! 

Além disso, um dos riscos desta forma de criação é que, por mais que a intenção seja 
aparentemente boa, apesar de mal regulada, teve que contar com elementos como um 
substrato biológico e de personalidade da criança que tendessem a ver isso como mais 
aceitável, além de um ambiente que pudesse fazer reações agressivas não propagarem-se 
em cadeia. 

Com tudo que sabemos hoje, não vale a pena o risco, certo?  

E eu sei, nenhum de nós tem sangue de barata e todo pai e mãe tem um lado Darth Vader.  

E ok!!!! Está tudo bem com isso. Respira! 

Mas então o que fazemos para tentar administrar o máximo possível estas situações e 
diminuirmos as vezes em que o nosso lado negro da força pode aparecer?  
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Realmente você tem que acionar a sua habilidade de autocompaixão para imprimir um 
pouco de tranquilidade na sua parentalidade. 

E é claro que o sistema é altamente complexo e nem tudo no universo é culpa dos 
pais….mas que o COMO fazemos agora com os nossos pequenos vão trazer marcas 
importantes, isso vão! 

E para não deixar nenhuma dúvida, o ponto de partida para uma parentalidade/
maternagem ativa, consciente, coerente, neuroeficiente é VOCÊ!! 

Não perca isso de vista e passe essa informação para frente! 

Seja aqui no                                 ou em qualquer outra forma de treino parental que você 
venha buscar, as chances do programa proposto ser eficiente possivelmente começará em 
um ponto dentro de você! 

Então agora que eu espero ter mobilizado um pouco você - seja porque aconteceu com 
você ou porque empaticamente te toca - , busque captar os 3 pontos fundamentais do 
COMO                              . São eles:  

 

Moleza? Claro que não, né. 

Mas considerar estes 3 pontos do COMO                               como um mantra realmente 

te ajuda a mediar o o que você irá fazer. 

                             3 pontos do COMO

Se perceber 😳
o que seu está em jogo naquele momento que 
está marcando a sua forma de sentir, a sua 
forma de ler/entender aquela situação e que 
acaba recrutando seus padrões de reação?

Tentar entender 🤔
o meu pequeno está fazendo ou reagindo a tal 
situação por qual motivo? tem algo da fase na 
qual está que tem a ver com aquilo? será que 
ele/ela já sabe lidar com aquilo de alguma 
outra forma mais eficiente?

Antes de reagir, empatizar 🤗

então, por mais que algo daquilo me 
incomode eu preciso ser a gente grande da 
história e segurar um pouco a onda. 
respirando fundo, tento me colocar no lugar 
dele/dela e ver como está percebendo aquilo 
para então buscar uma forma mais 
neuroeficiente de lidar com aquele momento 
apocalíptico (ou não!)!!
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Então entoe o mantra para fixar e recrute na hora do perrengue: 

1. Se perceber; 

2. Tentar entender; 

3. Antes de reagir, empatizar! 

 

Ao acionar os 3 pontos do COMO                                 você estará fazendo uso daquela sua 
Metacognição e de quebra vai auxiliar a acionar uma capacidade neuropsicológica que é 
fundamental para a nossa vida e que realmente deve ser um foco na criação de filhos 
bacanas: uma tomada de decisão ponderada! 
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3 pontos do COMO     



E retomando todo o nosso bate papo até aqui, temos: 

 

E agora que você pegou um pouco mais o jeito, vamos à aplicabilidade disso. 
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sabendo destes 3 pontos, criamos novas conexões em 
nossos cérebro adultos.

aplicando de forma coerente e consistente, fortalecemos as 
conexões criadas. 

no início isso será mais pensado, mas depois se torna mais 
intuitivo.

fortalecendo estas conexões em nossos cérebros paternos/
maternos, somos capazes de recrutar este estilo mais 
neuroeficiente de tomada de decisão em outras áreas das 
nossas vidas, que vão além da criação do nossos pequenos.

uma forma eficiente de aprendizagem é a modelação; então 
ao sermos pais mais neuroeficientes, ajudamos filhos a serem 
mais neuroeficientes.



Mãos à obra! 
Antes de eu trazer um exemplo, o que você acha de tentar se colocar em ação. 

Vamos partir de uma situação que você vivenciou com o seu pequeno e que seja capaz de 
lembrar com um certo grau de detalhes. 

Se você tiver uma situação que teve uma reação mais bacana, ok. Senão, não há problemas 
e não se condene, pois fazendo o exercício a partir de agora, você começará a formar 
repertórios que poderá acionar em situações futuras! 

Só à título de exemplo, estou aqui lembrando de situações que  “acertei" e/ou “errei" a 
mão e envolveram birra, desfralde, pressa que eu tinha em fazer algo/sair, chororô de 
cansaço no final de dia…etc, etc, etc… 

Entre um Pum e outro também se aprende! 
Por que ficarmos só em exemplos sérios se podemos pegar aquele divertido, não é? 

Gente, Pum é uma coisa séria na minha família. Mas já chego lá! 

Contextualizando, a Ana no auge dos seus 4,5 anos esteve naquela fase super escatológica. 
Isso quer dizer que, com uma certa frequência, cocô, pum, bumbum rondavam alguma 
situação por aqui. 

Claro que é engraçadinho, é divertido. Mas nem sempre e nem tanto, né. 

Bem, a cena: estou eu em casa, recebendo a Valéria Ramalho, parceira mais que querida 
do        para falarmos de trabalho. A Ana até que entendia e lidava bem 
com aquele papo de adulto que não pertencia muito à ela, até que ela diz: “Quem soltou 
pum?” E vem o punzinho da Ana em nossa direção… “Fui eu!" 

                             3 pontos do COMO

Se perceber 😳
quais são meus sentimentos, ideias pre 
concebidas, tendências a padrões de 
respostas mais automáticas?

Tentar entender 🤔
será que há algo que e já saiba sobre meu 
pequeno que me ajude a entender a 
resposta/ação dele/dela naquele 
momento?

Antes de reagir, empatizar 🤗
ao me colocar no lugar do meu filho/filha, 
qual foi ou seria uma resposta bacana, 
que eu me sentiria bem comigo mesma ao 
fazer?
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Não, essa não é uma situação problema nível 20, mas é um bom ponto de partida para a 
nossa análise dos 3 pontos do COMO.         
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                             3 pontos do COMO

Se perceber 😳

Eis uma espécie de Divertidamente. Sempre temos algo sendo 
processado em nós enquanto a nossa vida acontece!!

Vamos por tópicos mas não necessariamente na ordem ou coligados:

- estávamos em um papo concentrado e o punzinho desconcentrou;

- eu estava preocupada de receber bem a Val;

- o pum tem um Q constrangedor = Não é legal soltar pum na frente das 

visitas, mesmo as mais compreensivas do mundo;

- não posso citar nomes, mas fontes seguras informam que em ambos 

os lados da família há adultos famosos por seus puns públicos! 
Socorro, e se minha filha tivesse herdado esse gene?!


Resumindo, tudo isso fermentava dentro de mim - mais que o pum 
dentro da Naná - e eu estava prestes a soltar alguma repreensão pública, 
mesmo que de levinho.

Tentar entender 🤔

Como eu já disse ela estava em uma das situações mais kármicas  pela 
qual a infância tem que passar: a espera! 

Outra que também é bem difícil é que ela não era o centro das atenções 
ali.

E também já coloquei que nessa fase ela estava explorando várias 
formas de quase contravenção por meio das escatologias. Ela não chega 
a falar palavrão pois não é o nosso hábito falar perto dela, mas vem com 
puns sendo soltos em situações pouco adequadas mesmo quando já 
explicamos; testa as minhas “regras" (eu comentei uma vez e ela colou 
na questão por um tempo) do tipo é mais fofo falar bumbum ao invés de 
bunda e ela usa o pretexto que for para falar bunda para todos os lados.

Além disso, ela ainda têm um tempo para aprender a inibir os impulsos 
dela como o de soltar pum para nos provocar ou deixar de falar que o 
fez, por exemplo.

Antes de reagir, 
empatizar 🤗

Empatizar é poder se colocar no lugar do outro.

E de novo, aqui é mais fácil por ter sido uma situação tão leve (e fedida) 
para nós três lá.

Mas a minha reação tinha que considerar alguns pontos:

- acredito que toda situação é uma oportunidade de nós duas 

aprendermos;

- então era importante eu usar aquela situação para repetir para ela o 

que falamos sempre e envolve a ideia de que ela tem todo o direito, e 
quase dever, de soltar punzinhos, mas isso tem lugar e ali não era um 
deles;


- era importante eu tentar entender o que se passava com ela e saber 
que o meu enfoque não deveria ser constrangê-la como estratégia de 
inibir uma situação como essa num futuro.


Então a minha estratégia foi usar o discurso de que ali não era lugar de 
punzinhos, que ainda conversaríamos - eu e Val - um pouco mais e se 
tinha algo que ela queria fazer para ajudar a passar o tempo.

Isso permitiu que acabássemos o nosso papo de adultos, mas não 
impediu novos puns ali, inclusive para chamar a atenção….mas tcham..a 
fala seguinte foi: mãe, mãe, soltei pum no banheiro!!!

Ufa!!! \o/
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E esse é só o começo! 
Do seu jeito!! 

Realmente espero que um pouco do que trocamos por aqui te cutuque para uma reflexão e 
te ajude a mergulhar cada vez mais em uma certa sensação de gratidão e orgulho ao ver 
que você é co-responsável pela criação de alguém bacana. 

É um movimento em cadeia. Algo como a Corrente do Bem, filme de 2001 de Mimi Leder. 
Pois gentileza, gera gentileza! 

Espero que você se permita viver toda a intensidade que é a parentalidade ativa. Pois, 
apesar de não ter certo ou errado, eu posso te garantir uma coisa: Você sairá dessa 
muito, mas muito melhor do que entrou, se se permitir viver isso tudo. 

Falo por experiência própria! 

Se você curtiu o nosso trabalho e acha que ele tem a ver contigo, embarca conosco nessa 
aventura e vamos trocar nos nossos meios            . 

Ao estar no nosso mailling, você receberá o que postarmos e os produtos que bolamos 
com essa “pegada”                                .  

Nossa página no Face e nosso canal no You Tube estão à sua espera. 

Fique à vontade para passar nosso link do Cognição S.A.  

Aqui está o link para as pessoas terem o e-book:  

http://www.bompracuca.com.br/paisebook 

Muito obrigada pela sua neuroeficiência atencional!!! 📚  

Um beijo grande e até a próxima!  

Dani Rossini 
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https://youtu.be/4evB9Y7bJ_o
https://www.facebook.com/bompracuca/
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http://www.bompracuca.com.br/paisebook
http://daniellerossini.com.br
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