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DIVULGAÇÃO

Deu zebra QUANDO É MESMO QUE A BIRRA PASSA?
Você já deve ter ouvido falar no “terrible two”. 

Idade complicada essa dos dois anos, em que os 
pequenos começam a se descobrir como pessoa, 
tendo suas vontades, suas manhas, seus desejos. 
Dizem que é a fase de “adolescência” dos bebês. 
As crianças querem estabelecer o seu espaço, nem 
que seja no grito, chamando atenção com aqueles 
comportamentos que nos causam alguma vergonha: 
além dos gritos, bater nos outros, se jogar no chão, 
birra...muita birra. Cabe aos pais ter calma, paciên-
cia e ensinar que este comportamento não leva a 
nada. Em outras palavras, estabelecer limites. A boa 
notícia pode ser que se jogar no chão e gritar passa 
na sequência (especialistas dizem que até por volta 
dos três anos). Mas... a fase de “adolescência” dura 
um pouco mais. O quanto é este pouco eu ainda não 
sei dizer. Minha filha tem quatro anos ( a menos de 
quatro meses para completar cinco). É uma criança 
doce, querida, inteligente. Mas tem uma personali-
dade forte.

Ouço isso de muitas mães, que a personalidade 
de seus filhos é forte. Entendemos que é outra ge-
ração, são crianças diferentes, que nasceram e estão 
crescendo em um mundo diferente, com diversos 
estímulos. Por isso, mesmo que pareça inevitável, 
a comparação com o nosso tempo de criança não 
encontra muitos pontos em comum. Imagina que eu, 
com quatro anos, argumentaria com a minha mãe ou 
meu pai sobre algo que eles tenham dito para fazer 
- ou não fazer. As crianças de hoje são cheias de argu-
mentos. Se são mais inteligentes eu não sei, mas são 
mais espertas, mais estimuladas, o que, no meu en-
tender, acaba fazendo o desenvolvimento acontecer 
de maneira mais precoce. É uma birra diferente, é ver-
dade, mas que exige a mesma - ou até maior - paciên-
cia. O enfrentamento nem sempre é a melhor 
solução. É importante conhecer e lidar de 
modo construtivo com esta fase d o s 
pequenos. Penso que logo 
ali - já que passa tão rápido 
- vem a adolescência de 
verdade, e já estaremos 
um pouquinho melhor 
preparados para a fase. 
Será mesmo? Essa sim 
deve ser de deixar os ca-
belos brancos. Aguardemos. 
Ainda tem muito tempo pela 
frente.

O verão que se aproxima combina 
muito com estampas diferentes e co-
res variadas e o print do momento é 
o de zebra. A estampa de oncinha 

dá espaço ao zebrado, que divide 
diversas opiniões. 

Diferente da estampa de onça, 
a de zebra é mais marcante e 
pode ser mais difícil de combinar. 
Mesmo assim, possui versatilida-
de por ser feita de cores neutras. 
Se tem medo de se arriscar na 
tendência, vale combiná-la com 
cores como preto e branco, além 
de ir aos poucos inserindo o print 
ao look. Por exemplo: comece 
por acessórios nesta estampa. 

Blusas e saias também são boas 
opções, por serem peças únicas 

que podem ser combinadas com 
outras roupas. 

Mas se você não tem medo, 
se jogue nos vestidos. Eles são 

a cara do verão, além de 
fresquinhos e super estilo-
sos, ainda mais se tiverem 
um corte diferente.


