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Veludo molhado ou cotelê? CRIANÇA MIMADA, PARTE I
Filho único ou com irmãos, não 

importa. Crianças mimadas po-
dem existir em qualquer família, 
independe até mesmo de classe 
social. Atitudes simples que os 
pais tomam desde o primeiro ano 
de vida da criança ajudam a mostrar a 
importância de respeitar o próximo e fazê-los entender que 
o mundo não gira em torno de seus umbigos.

Quando falamos em crianças mimadas vem à cabeça 
aquela cena típica de uma se jogando no chão da loja de 
brinquedos e gritando por aquilo que a mãe se nega a dar. 
Mais do que isso (e pior): no final da história, ela consegue 
o que quer. O conceito de mimado não se resume a este tipo 
de comportamento, mas tem relação com ele.

A criança mimada é aquela que não foi educada para acei-
tar uma frustração e sempre reage querendo se posicionar 
no centro das atenções. Claro que pai nenhum deseja ter um 
filho assim, mas nem sempre os casais percebem que estão 
estimulando comportamentos ruins. Educar uma criança é 
difícil mesmo, mas a boa notícia é que atitudes simples, pra-
ticadas diariamente, fazem a criança entender, aos poucos, 
que ela não pode tudo.

Durante os primeiros meses de vida, o bebê precisa ser 
satisfeito em todas as suas necessidades. Ao menor sinal de 
reclamação, os pais correm para dar leite, ninar ou aquecer. 
Afinal, ele ainda é totalmente dependente da família para 
sobreviver. Esta dedicação integral também é importante 
para que se forme uma base sólida de autoestima. Mas, aos 
poucos, a criança se desenvolve e começa a interagir com o 
mundo. A partir de então, ela precisa ter limites e regras para 
entender que nem tudo é para já e que nem todos os seus 
desejos serão satisfeitos. Afinal, é assim que a vida é. 

BEBÊS
Durante o primeiro ano de vida, o bebê já passa por algu-

mas frustrações, como querer sair da cadeira quando é hora 
de comer e de ficar ali. Porém, como ainda não traduz seus 
sentimentos em forma de palavras, pode manifestá-las por 
gestos. Bater no rosto da mãe ou do pai ou puxar o cabelo 
são algumas destas formas. Mesmo pequeno, os pais devem 
mostrar que aquilo não se faz. Para isso, nada de palmadas. 
Basta segurar a mão do bebê, fazer contato visual e demons-
trar que aquilo é errado. Os pais também precisam entender o 
que causou a reação, para saber se é algo que podem resolver 
ou com o qual a criança terá que lidar mesmo.

A PARTIR DE 1 ANO
Conforme a criança cresce, ela também entra em contato 

com plantas e animais. Está aí uma ótima oportunidade de 
ensiná-la a cuidar do mundo ao seu redor. A tendência da 
criança é sempre tocar as coisas. No caso de plantas, os pais 
podem mostrar que não se deve arrancar as folhas de uma 
árvore ou um arbusto e, caso isso aconteça, pedir que os 
filhos façam uma reparação, como regar a muda. No caso de 
convivência com animais (que deve acontecer sempre com a 
supervisão dos pais), o próprio bicho pode impor seus limites 
e mostrar que com ele nem tudo é permitido – um exemplo 
é o cachorro rosnar se a criança puxa o rabo dele. Por meio 
destes contatos, a criança percebe que, assim como ela recebe 
cuidado de seus pais, precisa cuidar de coisas a seu redor.

CRECHE E PRÉ-ESCOLA
Os primeiros contatos com crianças da mesma faixa etária 

são muito interessantes. Seu filho terá de aprender que cada 
um tem o seu jeito e suas preferências, e que às vezes é preciso 
ceder. O brinquedo será motivo de muitas brigas e aprender 
a dividir algo com o outro será um dos desafios nesta fase.

Com informações do site da Revista Crescer.

O veludo fez muito sucesso 
nas temporadas passadas e 
parece que voltou para fi car 
de vez! Nas outras estações, 
ele apareceu mais na versão 
“molhado”, que é aquele teci-
dinho brilhoso e às vezes até 
amassado. Mas agora um ve-
lho conhecido surgiu para dis-
putar o espaço. O veludo cotelê 
é canelado e lembra um jeans 
“cabeludinho”. Sem brilho, ele 
é opaco e mais quentinho que 
o tradicional molhado, tem lis-
tras em relevo e normalmente 
passa um ar mais sério ao look. 

X
Mas e agora, em qual inves-

tir? O molhado já está bem es-
tabelecido e passa um ar muito 
sofi sticado ao visual, por isso 
é usado normalmente em 
vestidos de festa, blazers bem 
estruturados e até em alguns 
sapatos de salto. Geralmente 
se encontra em peças com cai-
mento mais ajustado ao corpo 
ou em roupas mais sexies, o 
que pode ser uma ótima opção 
para usar à noite. Já o cotelê é 
mais casual e pode ser aquela 
peça a dar um up  no 
look basiqui- n h o .  

Ele é mais confortável que o 
molhado e vêm ganhando cada 
vez mais espaço no armário 
das mulheres. Por não ser 
brilhoso e não chamar tanta 
atenção, pode ser um ótimo 
investimento a longo prazo.

Se ainda estiver em dúvida, 
fi que tranquila! Os dois tipos 
de veludo estão em alta e 
podem ser ótimos aliados na 
hora de montar uma produção. 
Basta pensar em qual ocasião 
você pretende usá-lo que fi ca 
bem fácil saber em qual dos 
dois apostar.
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