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VAMOS CONVERSAR SOBRE OS DESAFIOS NA 
RELAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E RESPONSÁVEIS? 

 

 

Segundo encontro: Memórias 
 

 
Neste encontro, nos propusemos a voltar no tempo e rever a 

nossa infância. A partir da leitura do poema “Infância”, de Carlos 

Drummond de Andrade, as participantes relembraram alguns 
momentos dos seus tempos de criança, como comemorações de 

Natal e almoços de domingo em família, e sentimentos como 
saudade e gratidão foram mencionados. 

 
 

 
 
Continuando nosso mergulho em nosso baú de memórias, 

direcionamos nosso olhar para as relações que, quando crianças, 

vivenciamos com os nossos cuidadores, fossem eles nossos pais, 
mães, avós, tias ou quaisquer outros responsáveis. Tentamos 

nos lembrar de alguns comportamentos nossos que houvessem 
sido considerados adequados por nossos cuidadores e de outros 

que foram considerados inadequados, que reações eles 
expressaram diante desses comportamentos e como nos 
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sentimos naqueles momentos. A partir daí, tentamos pensar 
sobre essas reações com o olhar do adulto que somos 

atualmente: quais consideramos adequadas hoje? Quais 
consideramos inadequadas? Já repetimos, ou continuamos 

repetindo, algumas delas com as nossas crianças? Os relatos que 

vieram à tona a partir dessa proposta de voltar no tempo foram 
carregados de emoção. De forma muito generosa, as 

participantes compartilharam recordações de momentos em que 
se sentiram muito felizes, encorajadas, acolhidas, mas, também, 

de situações em que experimentaram emoções desagradáveis, 
como tristeza, medo e vergonha. Na medida em que 

compartilhavam as suas histórias, as participantes estabeleciam 
paralelos entre a relação que vivenciaram com os seus 

cuidadores e a relação que elas próprias mantêm com suas 
crianças em seu exercício de parentalidade, no sentido de 

reproduzir ou não determinadas ações. 
E era exatamente essa a nossa intenção nesse encontro, refletir 

sobre como comportamentos, ideias, sentimentos podem ser 
transmitidos por diversas gerações da família, configurando o 

que se chama de Transmissão Intergeracional. Vimos que, nesse 

processo, são transmitidos tanto experiências boas como ruins e 
que nós, seres humanos, temos a tendência a reproduzir os 

padrões que vivenciamos. O padrão, por sua previsibilidade, nos 
dá a sensação de segurança, sabemos o que podemos esperar 

de determinada situação; já o novo nos assusta, pois é algo 
imprevisível e sobre o qual não podemos ter qualquer controle.   

  

                 
  

No entanto, destacamos que, embora exista essa tendência à 

reprodução, também é possível haver transformações e 
rupturas! Para isso, é necessário refletir sobre o passado! Por 

meio dessa reflexão, temos a chance de avaliar como as nossas 
experiências infantis influenciam o nosso presente, tomar 

consciência de determinados padrões nocivos e interromper a 
sua transmissão, ao escolher não reproduzi-los com as nossas 

crianças. Então, podemos construir novas histórias! Embora as 
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experiências que vivemos quando crianças sejam extremamente 
relevantes e moldem o nosso desenvolvimento, não existem 

determinismos! 
 

           
 

Escolhemos este texto para encerrar o encontro porque 
entendemos que é isso que fazemos com as crianças, nós as 

ajudamos a olharem a si mesmas e ao mundo. E elas também 
nos ajudam; como nos transformamos em nosso convívio com 

elas e passamos a ver tantas coisas novas, não é? E também 
acreditamos que é isso que estamos fazendo em nossos 

encontros, estamos nos ajudando a olhar! Olhar as nossas 
crianças, as nossas relações, a nós mesmos... Múltiplas formas 

de olhar, pois múltiplos somos! 
 

                     
  

Com amor,  

Equipe NAPNE/CREIR 

 

Até a próxima edição!!  


