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Boné 
feminino

SÍNDROME DO REIZINHO
Informação nunca é demais, não é mesmo? Sempre 

ouvimos que criança que faz birra e se comporta mal, até 
agressivamente, é falta de educação. Mas hoje existem tantos 
estudos e tanta evolução na área do comportamento, que 
esta questão pode não estar ligada apenas aos bons modos. 
Você já ouviu falar em Transtorno Desafiador Opositivo (TDO)? 

Pois bem. Uma criança levanta a mão para os pais, grita 
sem parar e se joga no chão. Provavelmente você já viven-
ciou ou se deparou com uma cena dessas, já que uma birra 
aqui, outra ali é normal e inerente ao desenvolvimento das 
crianças. Quando os chiliques ficam cada vez mais frequentes 
e já não têm lugar certo para acontecer (escola, casa, restau-
rante, casa das avós) podem significar um problema com-
portamental sério chamado Transtorno Desafiador Opositivo 
(TDO), também apelidado como síndrome do imperador ou 
síndrome do reizinho. 

A criança que sofre dessa condição apresenta, além dos 
ataques, perda rápida de paciência, dificuldade de seguir 
regras e dificuldade de relacionamento e reações agressivas 
e violentas. Ou seja, todo um contexto que pode prejudicar 
a qualidade de vida da família. Se você achar que seu filho 
está mais agressivo do que seria “normal”, é bom consultar 
um especialista. Para diferenciar um problema de compor-
tamento normal de um desvio como o TDO, geralmente o 
especialista presta atenção em dois parâmetros principais: o 
funcionamento acadêmico e o social da criança. O acadêmico 
significa perceber se ela está indo bem na escola, se há recla-
mação dos professores, se ela consegue acompanhar a turma 
nos estudos. Quanto ao social, observa-se se a criança entra 
em atrito constante com os pais e irmãos, se ela não muda de 
opinião de jeito nenhum, se consegue se relacionar com as 
outras crianças. Uma ou outra característica dessas é comum. 
O problema é quando os sintomas são tão graves a ponto de 
produzir sofrimento e dor para a criança e seus familiares. 
Nestes casos, é recomendável o acompanhamento de um 
especialista e, às vezes, até medicamentos para controlar os 
sintomas.

Com relação à idade propícia ao aparecimento deste 
transtorno, assim como os demais desvios comportamentais, 
depende mais do tipo de contexto no qual a criança está in-
serida do que de uma idade propriamente dita. No entanto, 
observam-se mais casos do Transtorno Desafiador Opositivo 
em crianças entre 6 e 8 anos de idade, que é quando as rela-
ções sociais começam a ficar mais bem definidas.

O psiquiatra e psicoeducador especialista em transtornos 
comportamentais, Gustavo Teixeira, decidiu se debruçar para 
escrever o livro O Reizinho da Casa - Manual para Pais de 
Crianças Opositivas, Desafiadoras e Desobedientes. O título 
faz alusão à criança que tem todos os seus desejos atendidos 
por causa da capacidade de intimidar os pais e educadores 
com seu comportamento agressivo. O especialista traça um 
perfil do transtorno, levanta os sintomas e propõe maneiras 
de tratamento que podem ser feitas em casa. Segundo o autor, 
“a ideia central do meu livro, O Reizinho da Casa, é justamente 
oferecer técnicas de intervenção para pais de crianças oposi-
tivas, desafiadoras e desobedientes. No calor do momento, 

os pais precisam mandar uma 
mensagem clara para o filho de 
que aquele comportamento não 
é correto e não será tolerado. O 
ideal é aprender a lidar com a 
situação e evitar que o chilique 
apareça. Defendo que técnicas 
de reforço positivo e punição 
branda devem ser aprendidas por 
todos os pais e usadas quando 
necessário. Claro que um médico 
especialista em comportamento 
infantil deve ser acionado em 
alguns casos”.

O boné já foi visto como 
item extremamente mascu-
lino, porém, há alguns anos 
ele passou a fazer parte do 
guarda-roupa feminino tam-
bém, garantindo looks cheios 
de estilo e personalidade. Ele 
esteve em alta nos anos 80 e 90, 
mas entra e sai de moda há al-
gum tempo e hoje, vira e mexe, 
vemos ele sendo desfi lado na 
cabeça de blogueiras de todos 
os estilos. 

Com uma pegada bem es-
portiva, ele é super versátil e 
combina com diferentes visu-
ais: shorts, calças, tênis e até 
mesmo vestidos. O boné pode 
ser uma excelente opção para 
sair da mesmice dos looks ou 
dar aquele toque especial à 
produção, além de disfarçar 
os fi os rebeldes.

O boné normalmente 
é combinado com estilos 
mais casuais e esportivos, 
por isso, nestes casos, 

vale investir nos tê-
nis e nas camisetas 
para deixar o look 
bem confortável e 

estiloso. Claro que o boné 
pode ser combinado com um 
visual mais chique. Quando 
quiser este tipo de produção, 
invista nos saltos e nas calças 
mais modernas, com pegada 
mais despojada. Vale apostar 
também nos vestidos, que são 
práticos e podem ser combi-
nados tranquilamente com os 
bonés.

Com a procura do público 
feminino por este acessório, 
eles acabam aparecendo cada 
vez mais, com modelos com-
pletamente repaginados. Para 
as mais femininas, os rosas 
caem super bem, para as bási-
cas, preto e branco. Esses, na 
verdade, são os mais fáceis de 
ser coordenados com os looks. 
E aqui vai a última dica: pro-
cure por bonés que combinem 
com o seu tipo de rosto. Para 
os formatos menores, é melhor 
que se evite um boné muito 
grande. O contrário vale para 
quem tem um formato de rosto 
maior: não escolha um boné 
muito pequeno, para que o seu 
rosto não pareça maior.
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