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uem nunca teve medo 
de escuro? Ou nunca 
acreditou que existis-
sem monstros no ar-

mário? A imaginação já levou 
muitas crianças para a cama 
dos pais no meio da noite. Os 
monstros mais assustadores po-
dem aparecer em sonhos, em-
baixo da cama, dentro do armá-
rio e até mesmos nas sombras. A 
criança tem o poder de fantasiar 
coisas com a maior facilidade e 
dessas fantasias podem sair os 
piores pesadelos. 

De onde eles vêm? 

A maioria das crianças tem 
medo de alguma coisa, como 
ficar sozinhas, medo de fantas-
ma, de escuro ou de monstros. 
Esses medos podem ser conside-
rados normais, pois elas são pe-
quenas e se sentem totalmente 
indefesas. Guilherme Sá Fortes, 
19 anos, inventou seu próprio 
medo:

− Eu tive vários medos, desde 
medo do escuro até ser ataca-
do pelo inseto barbeiro e pegar 
a Doença de Chagas. Inclusive, 

uma vez em que fiquei sozinho 
em casa, eu estava tão tranquilo 
que inventei um monstro. Passei 
a morrer de medo dele depois.

Porém, também existem os 
medos influenciados por histó-
rias, por canções de ninar, pela 
televisão e inclusive pelos pró-
prios pais. Ouvi-los falar de suas 
próprias inseguranças e medos 
pode causar uma transferência 
dessas sensações para a criança. 
Situações de conflitos em casa 
também podem desestabilizá-la.  

Muitos adultos acreditam que 
podem educar e disciplinar os 
filhos através do medo. Eles in-
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ventam histórias assustadoras 
para dar limites. A psicóloga 
infantil Cláudia Loureiro afirma 
que os pais agem assim por pa-
recer mais fácil:

− Muitos pais acham que, já 
que é tão difícil educar, podem 
soltar logo uma ameaça. Para 
eles, é mais fácil educar botando 
medo. Mas eles não percebem 
que, com isso, podem acabar 
gerando um problema para a 
criança e para eles mesmos. 

Segundo a psicóloga, a educa-
ção tem que incluir limites, mas 
não deve ser através do medo:

− Não tem que colocar medo 
na criança, falando que “se não 
fizer isso o monstro vai pegar, 
você não vai pro céu”. É lógico 
que tem que colocar limites, o 
que é completamente diferen-
te de botar medo. Acho que os 
adultos confundem uma coisa 
com a outra. 

Isso aconteceu muito com a 
estudante de Direito, Amanda 
Moura, 21 anos. Sua mãe acre-
ditava que poderia protegê-la 
do perigo das janelas de casa in-
ventando histórias.

' Minha mãe falava que se eu 
encostasse na janela, vinha o 
diabinho e me empurrava. Até 
hoje eu não gosto de chegar per-
to da janela. 

Situações em que há superpro-
teção dos pais também podem 
gerar estresse na criança. Bian-
ca Brandão, 16 anos, conta que 
tinha medo de ficar sozinha e 
atribui isso aos pais:

' – Tinha medo de alguma coi-
sa acontecer e não saber o que 
fazer. Tinha a impressão de que 
qualquer problema que eu tives-
se, não teria a quem recorrer. 
Acho que isso aconteceu pro-
vavelmente por causa da prote-
ção dos meus pais. Eles sempre 

insistiam para eu me cuidar e 
falavam que eu deveria me pre-
ocupar muito com a minha se-
gurança. Acho que isso fez com 
que eu me preocupasse mais do 
que o necessário. 

Na escola

O medo de ficar sozinho é mui-��������������	�
�������-
rança que a criança tem de se en-
contrar longe das pessoas que a 
protegem. Um desafio para elas 
e para os pais é o primeiro dia 
na escola. O afastamento do am-
biente familiar gera desconforto 
e muito medo. Um lugar estra-
nho sem nenhum rosto conheci-
do é uma súbita mudança para 
quem passou todos os dias cerca-
do pela família. Normalmente é 
uma coisa passageira, a criança ���	�������
�����������-
dera a escolinha a sua segunda 
casa. Após a fase do maternal 

Com a luz acesa, o quarto é aconchegante e seguro
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e do jardim de infância, vem a 
alfabetização, e com ela, novos 
medos. É o momento em que co-
meçam as cobranças. Ela precisa 
aprender a ler, escrever e ter mais 
responsabilidade nos estudos. De 
acordo com a Dra. Cláudia, daí 
surgem novas inseguranças:

– Antes era tudo brincadeira 
com um monte de pequenininhos 
e a partir da alfabetização, é o iní-
cio da cobrança. É muito típico a 
criança começar a ter medo de fi-��������������������	���-
cio da adolescência, em função da 
insegurança, surge uma série de 
medos mais relacionados ao futu-
ro, como o que ser quando crescer 
e a morte dos pais. 

Quando o medo se torna um 

problema

O medo é um mecanismo de 
defesa natural de todo ser huma-
no. Ele se manifesta como uma 

forma de sentir e evitar o perigo. 
Segundo a Dra. Cláudia, quan-
do em excesso, o medo pode se 
tornar um problema que afeta a 
maneira de viver. 

– O medo ultrapassa os limites 
quando a criança tem sintomas 
de Transtorno Obsessivo Com-
pulsivo (TOC), de fobia, quando 
não dorme mais sozinha ou tem 
insônia. Também quando ela 
começa a não querer ir ao co-
légio, quando não consegue se 
relacionar com os amiguinhos. 
Nesse caso, a insegurança e as 
dificuldades estão se tornando 
patológicas, atrapalhando a 
vida da criança. 

A psicóloga infantil ainda afir-
ma que, se esses problemas não 
forem tratados, podem continuar ����
�	��	��������������-
fantil pode se transformar em uma 
fobia adolescente e depois adulta, 
podendo mudar o foco ou não. 

Outro problema causado pelo 
medo é o terror noturno. É uma 
doença infantil que consiste em 
uma situação de pânico onde a 
criança acorda no meio da noi-
te, completamente fora de si e 
gritando. Normalmente não se 
lembra do ocorrido quando acor-
da. De acordo com a psicóloga, 
este é um quadro patológico:

– É uma situação de pânico 
mesmo. Existe aí uma patologia 
que deve ser avaliada por um 
psiquiatra infantil ou um neuro-
logista. Mas, geralmente, quan-
do a criança tem terror noturno, 
é porque o ambiente familiar 
é muito tumultuado. Tem um 
dispositivo psicológico também, 
mas é um quadro mais grave 
que deve ser tratado com uma 
avaliação médica. 

Outra doença cada vez mais 
comum em crianças é a Síndro-
me do Pânico. Ela se caracteri-

Quando as luzes se apagam...
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za por altas crises de ansiedade 
e geralmente é um sintoma de 
depressão. Pode ser tratada com 
terapia e com o acompanha-
mento de um psiquiatra. No en-
tanto, antes dos anos 1990, era 
quase impossível o diagnóstico. 
A psicóloga Regina Celi teve a 
doença aos cinco anos de idade. 
Segundo ela, se passaram anos 
até ela descobrir o que tinha:

– Comecei a ter crises de an-
siedade muito grandes na época 
em que meus pais se separaram. 
Eu estava vivendo uma situação 
muito difícil e minha mãe se apa-
vorava com minhas crises. Quan-
do um adulto faz isso, ele reforça 
o medo. Tive crises durante anos 
e só descobri a causa depois de 
ter filhos, nos anos 1990. 

Regina passou por vários mé-
dicos, e um a diagnosticou com 
verminose. Aos 15 anos, foi a 
outro que afirmou que era an-
siedade e receitou um calmante 
natural. Segundo a psicóloga, o 
calmante não cura a doença:

– Como a síndrome do pânico 

é característica de quem tem de-
pressão, um calmante não bas-
ta. Na época, eu tomava e sentia 
alívio, mas de vez em quando ti-
nha a crise de novo. Fui a outro 
médico que passou um calman-
te mais forte. Percebi que havia 
algo errado, porque não era pos-
sível que nada resolvesse o pro-
blema. Foi quando uma médica 
me disse que eu tinha depressão 
e me receitou um antidepressivo. 
Isso só aconteceu nos anos 1990. 

Hoje a Síndrome do Pânico é 
muito conhecida e diagnostica-
da com mais facilidade. 

A influência da mídia no 

medo infantil 

A mídia tem um papel im-
portante na criação de medos 
infantis. Imagens de jornais, 
filmes e até mesmo de dese-
nhos podem assustar. Muitos 
desenhos famosos têm vilões 
assustadores como a Bruxa do 

Mar, do filme A pequena sereia e 
a madrasta da Branca de Neve. 
Em 2001, a Disney e a Pixar 

lançaram o filme Monstros S.A. 
A história é sobre um mundo de 
monstros onde a energia elétri-
ca depende do grito de crianças 
do mundo humano. Através de 
portas da companhia de eletri-
cidade, eles entram no armário 	���������������������
noite. Até o dia em que uma 
menina segue o seu monstro e 
vai com ele para o seu mundo, 
onde crianças humanas são 
proibidas. A partir daí o filme 
mostra como os monstros po-
dem ser amigos, mudando pela 
primeira vez a relação entre 
eles e as crianças. 

Mariana Lina, 21 anos, se im-
pressionava facilmente:

– Quando eu tinha quatro 
anos, tinha medo do escuro. 
Quando eu via alguma coisa 
com imagens no jornal ou na 
televisão, eu ficava impressio-
nada, e no escuro eu ficava lem-
brando e tinha medo. 

Antônio Carlos de Melo, 22 
anos, ao assistir uma reporta-
gem na televisão, adquiriu o 

 O Terror Noturno e a Síndrome do Pânico são cada dia mais comuns entre as crianças  
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medo de seres extraterrestres. 
– Quando eu tinha sete ou oito 

anos, passou uma reportagem 
na TV sobre o ET de Varginha. 
Eu vivia imaginando ETs e mor-
ria de medo.

Lições ameaçadoras

As canções de ninar mais famosas têm um significado 
um tanto ameaçador. A “musiquinha” da Cuca e 

do Boi da Cara Preta são exemplos disso. 
“Nana neném, que a Cuca vem pegar. Mamãe 
foi pra roça e o papai foi trabalhar”.  
“Boi, boi, boi. Boi da cara preta, pega essa 

criança que tem medo de careta”. 
O comediante Fabio Porchat incluiu essas duas 
músicas em seu texto de stand up comedy. 

Segundo ele, todas as crianças são traumatizadas por 
seus pais com essas canções. Na música da Cuca, ele 

pergunta: “Quem está cantando a música?”. Isso 
dá o que pensar! Na música do Boi da Cara Preta, 
ele diz: “Você quer assassinar seu filho só porque ele 

tem medo de careta!”. Claro que, tudo isso, em tom 
humorístico. 

André Vilarinho, 23 anos, re-
lacionava o medo do escuro ao 
medo de filmes:

– Eu achava o escuro as-
sustador, talvez por ver que, 
nos filmes, as coisas ruins e 

assustadoras sempre acon-
teciam no escuro. Com a luz 
apagada a gente não tem 
noção de nada, e para uma 
criança isso pode ser muito 
assustador.

Velho do saco: segundo a 
história, caso a criança 
saísse sozinha ou fosse 
brincar na frente de 
casa, viria um velho 
sujo e mal vestido 
com um saco 
para pegá-la 
e colocá-la 
junto com 
as crianças 
que ele havia 
pegado pelo 
caminho.

Bicho-papão: 
figura fictícia 
da tradição da 
maioria das 
sociedades, 
que representa 
uma forma de 
colocar medo 
nas crianças 
caso obedeçam. 
O bicho-papão 
come as crianças 
e é um monstro 
terrível

aco: segundo a 
so a criança 
ha ou fosse 
rente de 

um velho 
estido 
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Existem muitas histórias para crianças que são contadas no mundo inteiro. Aparentemente com um tom 

bobo, parecem inofensivas. Mas algumas delas podem realmente mexer com a cabeça dos pequeninos:

Na hora de dormir...
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