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DIVULGAÇÃO

Chapéu de palha
DISCIPLINA
POSITIVA
Filho é amor. É o 

sentimento mais puro e 
verdadeiro. Por mais que 
nos deixem de cabelos 
brancos, noites em claro 
e por aí afora, nada é melhor do que seu o abraço, o seu 
carinho, acompanhar as suas conquistas. O desafi o de 
prepará-los para o mundo é todo nosso, seus pais. Está 
nas nossas mãos o adulto que serão amanhã.

Tenho ouvido falar muito na disciplina positiva, aquela 
que educa os fi lhos sem broncas, castigos ou trocas 
(vai tomar banho logo depois pode olhar desenho). Há 
fi rmeza, mas há gentileza. A abordagem foi criada por 
Jane Nelsen, e é cada vez mais difundida.

Esta fi losofi a apresenta o caminho do meio entre o 
autoritarismo e a permissividade, resultando no desen-
volvimento de habilidades que tanto queremos para 
construir relacionamentos mais saudáveis. Com a dis-
ciplina positiva o dia se torna mais harmonioso, é mais 
prazeroso se relacionar com todos os que nos cercam, 
sem brigas e gritarias. Para a disciplina positiva, os “erros 
são ótimas oportunidades de aprendizagem”. Todos 
aprendemos observando. Segundo a fi losofi a, há cinco 
critérios que os pais devem seguir:

1 - Ajudar a criança a sentir conectada (não, não 
estamos falando de tecnologia, mas de ser humano). 
Sentir que ela é aceita em sua família/escola e sentir 
que é capaz de contribuir.

2 - Encorajar o respeito mútuo. Firmeza e gentileza 
ao mesmo tempo. Os adultos tornam-se o modelo de 
respeito (lembre-se: nossas ações falam por nós).

3 - Ser efetiva a longo prazo. Considerar o que a 
criança está pensando, sentindo, aprendendo e deci-
dindo sobre si mesma e sobre seu meio social - e sobre 
o que fazer no futuro.

4 - Ensinar habilidades sociais e de vida. Respeito, 
cuidado com os outros, resolução de problemas e coo-
peração.

5 - Incentivar a descobrir as suas capacidades. Enco-
rajar o uso construtivo do seu poder pessoal e desen-
volver a sua autonomia.

Encontrar a via da gentileza em equilíbrio com todo 
o resto é um desafi o. A fi losofi a parece ser ideal, mas 
aplicá-la, pelo menos para mim, não parece tão simples. 
Exige muita paciência, moderação, é um convite para 
uma forma colaborativa de solução para as questões do 
dia a dia, coisas que às vezes nos faltam neste mundo 
corrido e agitado. Devemos focar no ideal de respeito 
e empatia pelas emoções da criança, mostrar que ela é 
importante e também tem oportunidade de contribuir. 
Aí começa a construção do longo caminho.

O chapéu de palha é uma das grandes 
apostas do verão 2019/2020. Além de 
super estiloso, ele combina perfeitamente 
com a moda praia e com um estilo mais 
casual para o dia a dia. 

Indo além do óbvio de nos proteger do 
sol forte da estação mais quente do ano, 
o chapéu tem um tom rústico que pode 
(e deve) aparecer nos looks despojados 
de verão. Ele combina com peças fl uídas, 
como saias e vestidos longos. Tecidos leves 
e roupas básicas também são uma boa 
pedida. Calças e tops de cores vibrantes 
ou estampados podem ser combinados 
com o chapéu de palha sem medo. Outra 
dica legal é deixar que o chapéu seja o 
protagonista do look, investindo em um 
visual simples e sem muita informação. 
Mas como fazer isso? É simples! Looks 
monocromáticos são ótimos nesta hora e 
a boa e velha combinação de camiseta e 
jeans também. 

Apenas cuide para não mis-
turar muitos estilos em 
uma única composi-
ção. Por exemplo: 
temos que con-
cordar que uma 
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peças em couro + chapéu de palha em um 
único look não fazem um match perfeito, 
não é mesmo? Prefi ra sempre roupas que 
sejam apropriadas ao verão, como peças 
em linho ou tecidos fresquinhos.

E, claro, não podemos esquecer do cha-
péu no visual de praia. Tem combinação 
mais perfeita? Abuse dos biquínis, maiôs 

e saídas de praia. Aposte também nos 
acessórios para complementar a 

produção. Difi cilmente você vai 
errar inserindo o chapéu de 
palha nos looks de praia, pois 
a combinação é linda demais!
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