A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O que estou chamando aqui de atenção? Atenção é aquele
tempinho que dedicamos inteiramente aos nossos filhos, inteiramente
pois não estamos vendo jornal, lendo uma revista e fazendo de conta que
ouvimos a história contada por nosso baixinho.
A Primeira coisa que as pessoas em geral falam é que a vida é
corrida, que não tem tempo para nada, que se não param por alguns
minutos para olhar o seu filho é por que não sobra tempo.
Será mesmo? Existe uma coisa chamada prioridade, é bastante
comum escolhermos a pia de louça, a roupa da máquina, o livro, a novela,
o jornal e o pior de todos, as redes sociais na viciante internet, em vez dos
nossos filhos. Não que não os amemos totalmente, que desejemos apenas
o melhor para eles, é que estamos cansados, com a cabeça cheia e é
muito mais divertido fazer as outras coisas ao invés de brincar de
joguinho, carrinho, boneca, ler uma história, assistir junto um desenho,
etc.
Sabe aquela sensação de perda de tempo, a célebre frase “eu
poderia fazer algo mais útil neste momento”. O que pode ser mais útil do
que colaborar para o desenvolvimento saudável de nossos filhos.
Malditas cobranças internalizadas que nos exigem produtividade
constante.
Pois então, deixando as desculpas de lado, vamos falar de algumas
atividades que deveriam entrar na rotina familiar.

Não vamos falar em radicalismos, apenas em bom senso. Quantas
vezes por semana você brinca com seus filhos? Quantas vezes você lê para
ou junto com os seus filhos? Você senta no sofá com seu filho e assiste um
programa que ele curta?
São coisas bem simples, mas que requerem algum exercício e
disponibilidade. Crianças adoram atenção, adultos também. Crianças
vivem muito no mundo das fantasias e poder compartilhar alguns destes
momentos com seus pais é uma alegria imensa. Por isso, questione-se.
Você joga uno (se não souber o que é pode ser um mau sinal), dominó,
jogo da velha, damas, xadrez (esse eu não jogo pois nunca aprendi),
trunfo, mico-preto, amarelinha? São tantas possibilidades. Você desliga a
televisão e assiste com interesse a uma apresentação teatral do seu filho
na sala de casa? Você brinca de fazer ginástica com as crianças na sua
cama? Você chama as crianças para a cozinha pra ajudarem a preparar um
bolo? Você faz cafuné e dá muitos beijinhos nos seus filhos antes de eles
dormirem?
Se você não faz nada disso pelo menos uma vez por semana está na
hora de um momento de reflexão e mais importante – ação. A atenção
dada pelos pais melhora imensamente o comportamento das crianças e
lhes dá mais segurança.
Ter a oportunidade de parar para se avaliar é muito positivo.
Vamos ser realistas, você não precisa fazer isso todos os dias,
haverá momentos em que você não terá a menor paciência, mas em
outros dias basta dedicar 10, 20 ou 30 minutos da sua novela, do seu
jornal, ou deixar a louça na pia para mais tarde e principalmente as redes
sociais para amanhã. Você perceberá como seus filhos ficarão mais felizes
e tranquilos.
Optem por fazer mudanças em suas vidas. Após assistirem ou lerem
algo interessante coloquem em prática. A empolgação costuma durar
apenas algum tempo e depois a tendência é de se deixar levar pela rotina
corrida, pela falta de tempo e blá, blá, blá. Não importa, promova as
mudanças durante o período que for possível. Em algum momento a vida

vai se encarregar de alertá-lo que está na hora de mais um momento de
reflexão e ação.
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