
Muitas crianças costumam ter um objeto, paninho, pelúcia, até mesmo chupetas que

costumam pedir na hora do sono ou quando acontece algo que gere algum desconforto,

como por exemplo uma repreensão. Este objeto pode ser qualquer coisa, mas para a

criança ele tem uma função especial e necessária. Aqui você encontra informações

para entender um pouco mais sobre a importância deste objeto para as crianças!

Naninhas, chupetas e outros objetos

Guia da família
Cuidando da saúde física e emocional de crianças de 0 a 6 anos

As crianças muitas vezes se ressentem em ter

que deixar as brincadeiras e outras atividades

do dia e vivenciam a hora de dormir como

uma despedida e um momento de separação.

O objeto escolhido pela criança tem para ela

uma função de apoio emocional e ajuda a

lidar com as angústias, ansiedades, saudade,

medos e outros sentimentos desagradáveis.

Se a sua criança tem um objeto de

transição, saiba que isso é natural e

saudável. Permita que ela utilize este

recurso toda vez que sentir necessidade. 

Você pode também apoiá-la, conversar e

abrir espaço para ela falar sobre os seus

sentimentos. Assim, ela poderá ter um

desenvolvimento emocional saudável e ser

capaz de enfrentar novas situações com

segurança e confiança.

O pediatra e psicanalista inglês, Winnicott,

nomeou este objeto de "objeto transicional".

Segundo este autor, o objeto transicional ajuda a

criança a lidar com os sentimentos vividos a partir

do momento em que constata que ela e sua mãe

não são uma pessoa só, ou seja, em que percebe

que existe uma separação. Normalmente a

criança utiliza este recurso até por volta dos 5

anos, mas pode variar de criança para criança.

Apoio
emocional

Apoio e
conversa

Objeto de
transição

www.movimentosaberlidar.org.br
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