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O LIMITE 
Hoje vou compartilhar com vocês um texto de Isa Minatel. 

Ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em pedagogia 
Montessori e Youtuber. Teve a vida e a carreira transformadas 
pelo filho Petrus, 7 anos, e, então, tornou-se autora dos livros 
Crianças sem limites e Temperamentos sem limites. Para nós, 
pais, é desafiador achar o limite certo, aquela linha tênue 
entre a orientação e a limitação. Quem sabe as dicas podem 
nos dar uma mãozinha.

O limite tem um lado bom e um lado ruim 
Era uma vez uma mãe e um pai que queriam buscar o 

melhor para educação de seus dois filhos. Eles ouviram falar 
que, para bem educar, era necessário colocar limites. Caso 
contrário, seus filhos cresceriam mimados e tornariam-se 
pequenos tiranos. As crianças foram crescendo e a vida da 
família foi se enchendo de “nãos“:

- Não!
- Não pode!
- Aí não!
- Eu já falei que não!
- Nããããão!
- Ele não sabe ouvir não!
De tanto ouvir “não”, as crianças começaram a ter obs-

táculos em seu desenvolvimento e os pais tiveram como 
resultado exatamente o contrário do que desejavam: o filho 
de temperamento forte foi ficando cada vez mais rebelde e 
agressivo, e a criança de temperamento tranquilo foi fican-
do cada vez mais apática. As crianças foram, assim, ficando 
mesmo limitadas. A vida em família era turbulenta, cheia de 
choro, brigas e muito estresse. Poucos momentos eram de 
alegria e harmonia.

Mas o que fazer para ter o contrário, ou seja, uma vida 
alegre e harmoniosa com poucos momentos de estresse? É 
só criar crianças sem limites!

Não estou falando de crianças sem educação, nem sem 
noção, mas sem limites!

Quando pensamos na parte boa do limite, percebemos 
que ela se refere a orientar sobre riscos, os direitos dos outros, 
as regras, os combinados, as leis. Já a parte nociva do limite 
seria podar, impedir o crescimento, barrar o desenvolvimento, 
eliminar as formas de expressão.

Assim, o termo “limite” para educar crianças pode estar 
parcialmente equivocado e, se confundimos, existe um risco 
enorme de errar também na prática. Assim, acabamos criando 
crianças limitadas, no sentido ruim da palavra.

Então, meu convite é: vamos ficar só com a parte boa do 
limite? Vamos trocar a palavra limite pela palavra orientação? 
Vamos, sempre que pensarmos em colocar limites (podar, 
barrar, eliminar), tentar buscar uma alternativa, orientando?

Defendo a ideia de que precisamos estudar para ser pai e 
mãe. Temos muito o que aprender para que nós, como pais, 
e nossas crianças, como seres humanos, possamos juntos 
crescer sem limites.
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Da praia para a 
cidade: bolsa 

de palha
Não é de hoje que a bolsa de palha está apa-

recendo no mundo da moda. Lá nos anos 70 ela 
já dava o ar da graça em algumas produções e 
agora, em 2018/2019, está com força total. Com 
detalhes diferentes, como pompons e tassels 
coloridos, as bolsinhas tem um ar bem praiano 
e são super descoladas. Engana-se quem pensa 
que ela pode ser usada somente na praia, pois 
ela cai muito bem em looks mais arrumados e em 
produções mais sérias. E é bem fácil de montar 
as combinações, olha só:

Jeans e camiseta: esta dupla não falha nun-
ca! Já percebeu que quase tudo combina com 
este combo? E com a bolsa de palha não seria 
diferente. Escolha aqueles básicos do armário 
e arremate com a bolsa. Melhor ainda se ela for 
mais colorida e moderninha. Uma forma de 
deixar a peça diferente é amarrando um lenço 
na alça, para contrastar com a cor da palha. 

Blazer e calça: esse é o tipo de look que pode 
ser usado em diferentes ocasiões. Trabalho, 
saída com as amigas, evento social... vale tudo! 
E para deixar a combinação ainda mais bonita, 
basta acrescentar a bolsa. Combine a peça com 
um blazer colorido, por exemplo, vai dar aquele 
toque especial à produção. Mas se você ainda 

não se sente segura de usar este tipo de bolsa, 
invista nos modelos mais básicos. O toque 
descontraído do acessório deixa as pro-
duções sérias muito mais legais, fora 
que as basiquinhas são super práticas 
para o dia-a-dia.

Vestido fresquinho e estampado: 
é a minha combinação preferida. 
A bolsa complementa muito bem 
este tipo de look, que é a cara do 
verão. E opção é o que não falta, 
não é mesmo? Temos os vestidos 
longos, os midis, os curtinhos, os 
fl orais e os bem coloridos. Basta 
investir no que você mais gosta 

e usar a bolsa como complemen-
to. Se você quiser ousar mais, 
vale escolher as de tamanhos 
maiores e mais quadradas, 
que permitem que a gen-
te carregue muito mais 
coisas. As redondinhas 
são os xodós da estação 
e são muito elegantes, 

perfeitas para carregar o 
celular e a carteira. Existem 
ainda as bolsas em formato 
de cestinha, que lembram 
muito as cestas de Páscoa 
e Natal.


