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Eu gritava bastante com crianças. Não grito 
mais, faz tempo, mas houve um caminho 
longo para que isso acontecesse. Um 
caminho que me ensinou a sorrir. 

 

Trabalhei por três anos com cinquenta 
crianças e adolescentes em uma escola 
montessoriana. Nos primeiros seis meses, 
eu percebia que gritava, e percebia que não 
era uma boa ideia, sabia que estava errado. 
Mas não sabia o que fazer. “Segurar” os 
gritos claramente não funcionava e os 
conselhos que recebia também não. Então, 
aconteceram duas coisas. 

 

Eu li um livro e uma frase transformadores, 
e participei de uma sessão de 
autoconhecimento em uma formação de 
professores montessorianos. 

 



Primeiro, fiz o curso. Na sessão de 
autoconhecimento, precisávamos construir 
um mapa mental com um comportamento 
nosso que queríamos mudar, e era 
necessário entender o motivo do 
comportamento. Para encurtar uma história 
longa, depois de muito mapa, eu descobri 
porque gritava. 

 

Eu gritava porque queria que as minhas 
crianças fossem perfeitas como as dos 
livros. Queria que minha sala fosse a sala 
dos livros e dos vídeos. E eu gritava porque 
queria controle. 

 

Quando descobri isso, passei pelo que 
Brené Brown chama de “uma crise 
emocional que também é um despertar 
espiritual”. Mas falando assim parece 
agradável, e não foi. Era um pântano. Por 
semanas, eu estava em um pântano de 
vergonha, humilhação e desorientação total. 
Nesse período, li um livro. 

 

Em uma visita a um sebo, encontrei A Arte 
da Felicidade, do Dalai Lama. Entre outras 
coisas importantes, ele dizia que todos nós 



estamos tentando encontrar a felicidade, e 
todos nós estamos tentando evitar o 
sofrimento. Isso incluia minhas crianças, e 
isso me incluia. E ele ensinava que um dos 
caminhos mais interessantes para a 
felicidade é buscar diminuir o sofrimento… 
dos outros. E talvez, só talvez, funcionasse 
se eu olhasse assim para as minhas crianças, 
e eu decidi tentar. 

 

Claramente, funcionava. É fácil perceber 
que uma criança se comporta mal quando 
está sofrendo. É óbvio o suficiente: ela sente 
dor, então provoca dor. Mas uma coisa é 
entender isso intelectualmente. O cérebro 
dava conta do recado. Outra coisa é o 
coração. Ele demora. O coração age por 
hábitos, e meu desafio era mudar o hábito. 

 

Na busca por maneiras de mudar o hábito, 
esbarrei no Zen Habits. E lá dentro, em um 
texto que começava com uma frase que 
mudaria minha vida: 

 

  



Respire, sorria e vá devagar. 

 

A frase é do monge vietnamita Thich Nhat 
Hanh. E eu tomei aquilo como a bússula de 
minhas ações. Decidi que por um semestre 
seguiria essa orientação em tudo, o tempo 
todo. E comecei a respirar, a sorrir, a ir 
devagar. Até que a primeira criança se 
comportou diferente do que eu gostaria. 

 

Respirar uma vez é fácil. Mas eu queria 
respirar, sorrir e ir devagar todas as vezes. 
Encurtando outra história longa, eu me via 
em pé, frente à janela da sala, respirando, 
com algumas lágrimas no rosto, até que o 
sorriso pudesse surgir, e eu pudesse ir 
devagar de novo. Isso me ensinou uma 
coisa preciosa, que depois de anos eu 
descobri ser uma habilidade fundamental 
do ser humano. 

 

Parar diante de uma situação, e esperar um 
instante, nos ajuda a enxergar melhor, e a 
agir com uma chance maior de sucesso. 
Parar nos ajuda a ver. 

 



E eu via. Porque parava, porque me dava a 
chance de esperar um instante e de 
atravessar a impressão de que as coisas são 
urgentes, porque eu desrespeitava a 
urgência das coisas em nome da calma, 
comecei a ver. Comecei a ver o sofrimento 
de minhas crianças, onde estava seu 
desespero, de onde partia seu desequilíbrio 
e qual era sua angústia. Era impossível gritar 
quando eu via que a pessoa que provocava 
meu grito não era um vilão, mas uma 
vítima. E nem sempre uma vítima minha. 
Mas do mundo e de sua própria vida. E eu 
podia ser a pessoa que a ajudaria a ter força 
de novo, esperança de novo. 

 

Foram seis meses compridos. Duraram cada 
um dos trinta dias que tinham para durar. 
Não ficou fácil rápido, e nem foi livre de 
angústia e dúvida – eu duvidei de mim e 
quem estava ao meu redor também 
duvidou. Mas era uma decisão: eu nunca 
mais gritaria com uma criança. 
Infelizmente, não tive 100% de sucesso. Mas 
conto nas mãos quantas vezes gritei com 
uma criança depois daquele ano, e eu sorri 
muito mais. Aquele foi o primeiro passo de 
um processo de transformação que 
continua até hoje, mas já me fez muito mais 



feliz, muito mais livre e muito melhor com 
crianças e com adultos. 

 

Então, quero dar a você um passo a passo 
para transformar gritos em sorrisos, e mais 
que isso, desespero em esperança. Vire a 
página! 

 

  



1. Análise 

 

Analise o que faz você perder a calma; 

Analise qual é a emoção que você sente logo 
antes de explodir; 

O que mais em sua vida causa essa emoção? 
Por que isso faz você se sentir assim? 

Finalmente, tente descobrir por que você 
perde a calma. 

 

2. Estudo 

 

Leia, assista e converse sobre 
desenvolvimento infantil; 

Leia, assista e converse sobre emoções 
humanas; 

Leia, assista e converse sobre sofrimento e 
felicidade. 

  



3. Adote uma atitude 

 

Não tente mudar tudo de uma vez; 

Respire, sorria e vá devagar; 

Separe dois ou três minutos por dia só para 
respirar, sem fazer nada; 

Quando não estiver irritada(o), observe sua 
criança em paz; 

Tenha um local de refúgio – pode ser uma 
janela, um cômodo, até o banheiro. Um 
lugar para respirar. 

Atropele o que é urgente – não se deixe 
iludir, poucas coisas são urgentes de 
verdade, e quase nenhuma é mais 
importante que a sua felicidade e a de seus 
filhos, e a paz em sua casa. 

  



Se você também tem uma história sobre 
transformar gritos em sorrisos, eu quero 
saber qual é. Conte nos comentários. Se 
você ainda está nos gritos, ou se está no 
pântano, você não está sozinha(o), tem 
milhares de pessoas bem intencionadas no 
mesmo pântano que você. Vamos atravessar 
juntos, porque só assim vale a pena. 

 

Se você gostou deste texto, eu sugiro que 
você procure por: 

 

A Arte da Felicidade, do Dalai Lama; 

Livros e vídeos do Thich Nhat Hanh; 

A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené 
Brown; 

Práticas de gratidão de David Standahast; 

e leia os quatro ou cinco capítulos finais do 
livro Mente Absorvente, de Maria 
Montessori. 


