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filhos

Roer as unhas
O meu filho rói as unhas a tal ponto 
que chegam a ficar em ferida. 
Já comprei uma substância na 
farmácia que sabe muito mal, por 
forma a tentar dissuadi-lo deste 
hábito. Mas não resultou.  
Qual será o motivo que o leva  
a ter este comportamento?

Deolinda, Santarém

Os dados são insuficientes para lhe 
poder responder a essa pergunta. No 
entanto, os estudos mostram que muitas 
crianças roem as unhas devido a senti-
rem ciúmes de um irmão mais novo ou 
até porque não se sentem perfeitamente 
integradas no meio escolar. Por vezes, 
quando um elemento da família ou mes-
mo um colega de escola rói as unhas, 
algumas crianças tendem a imitá-los –
onicofagia por hábito. Como em todos 
os outros problemas de comportamen-
to, é importante que se descubram os 
motivos e não só que se exterminem os 
sintomas. Assim, se o seu filho rói as 
unhas é porque algo lhe está a provocar 
uma instabilidade que ele não consegue 
manifestar de outra maneira. Recorra 
a um psicólogo clínico e peça-lhe uma 
avaliação psicológica do seu filho. Só 
depois se poderão chegar a conclusões 
e, com base nestas, delinearem-se es-
tratégias para resolução do problema.
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Ao retratar temas 
que vivemos no 

quotidiano, as  histórias 
como as do Homem- 
-Aranha, de Batman e 
dos X-Men conquistam 
os mais novos, além de 
educarem, sem monoto-
nia. Nestas aventuras, os 
vilões são sempre mais 
poderosos, o que obriga 
os heróis a se superarem 
para vencer as batalhas. 
Descubra o que o seu filho 
pode aprender ao divertir-
-se com estes ídolos.

Se tiver alguMa DúviDa 
envie um e-mail 
para tvmais@impresa.pt ou 
escreva para tvmais/Cons. 
Filhos, r. Calvet de Magalhães, 
242, 2770–022 Paço de arcos

Aproveite os vAlores dos ídolos dos mAis novos

As histórias de 
animação e de 
banda desenhada 
podem ajudar o 
seu filho a tornar-
-se num adulto 
bem-sucedido

As lições dos

Ser altruíSta    
os super-heróis quase sempre apelam 

ao uso de máscaras para poderem ajudar 
a humanidade a combater o mal sem 
revelar a sua própria identidade. eles 

dão-se à sociedade sem desejar qualquer 
reconhecimento. existe maior prova de 
altruísmo? Bruce Wayne, a identidade 
secreta de Batman, doou toda a sua 

fortuna aos necessitados, além de financiar 
medicamentos com o dinheiro das indústrias 

Wayne, e ainda criou uma rede de bolsas 
de estudos para crianças carentes. apesar 
de ser o salvador da cidade, prefere viver 

na escuridão e remeter os seus feitos para 
outros, tais como a polícia da cidade.

PratiCar a inCluSãO  
ser super-herói é superar qualquer 

dificuldade, seja emocional, intelectual 
ou mesmo física. nenhuma deficiência, 

portanto, justifica o isolamento. Matt 
Murdock, perdeu a visão num acidente 

com um camião de lixo tóxico. ao descobrir 
que os seus outros sentidos se tinham 

ampliado, passa a ter uma vida dupla: de 
dia é um advogado e à noite combate é 
Demolidor. Já o Hulk tem de aprender 
a lidar com as suas emoções, uma vez 
que quando se irrita se transforma num 

destrutivo monstro verde.    

COnviver COM  
aS DiFerençaS

na escola dos X-Men, os mutantes são 
criaturas com diferentes habilidades e 
que estão unidos pelo objetivo de se 

defenderem dos que os odeiam e temem. 
esta banda desenhada foi a primeira a 

apresentar um casamento homossexual, 
em 2012. o Capitão américa, que 
representa o sonho americano da 

liberdade e igualdade de oportunidades, 
lutou na ii Guerra Mundial contra os 

nazis, que se consideravam superiores 
aos restantes seres humanos.

sUPeR-HeRÓis

valOrizar O eStuDO
a grande parte dos heróis andou na 
universidade. isso mostra que não 
basta força ou rapidez, é preciso 

estudar para se ser bom. Tony stark, 
a identidade secreta do Homem de 
Ferro, é um bilionário formado em 

Física e engenharia. É um dos super-
-heróis mais inteligentes, que usa o 

cérebro como uma arma contra o mal 
ao combater os vilões através das 

suas invenções criativas.

reSPeitar tODOS OS 
MODelOS De FaMília 

existem diferente tipos de família, não só a 
clássica, com pai, mãe e filhos que vivem na 
mesma casa. clark Kent, o Super-Homem, 
foi adotado por Martha e Jonathan Kent, que 
não podiam ter filhos, quando a sua cápsula 

espacial caiu numa quinta.  
a tia May de Peter Park (Homem-aranha), 
cuidou e educou o sobrinho como se fosse 
um filho, uma vez que os seus pais foram 

assassinados. assim, as histórias de heróis 
retratam diferentes modelos familiares e 

conseguem dar aos órfãos que se tornam 
super-heróis a sensação de que estão 

seguros e a ser bem educados.

igualDaDe  
entre SeXOS

se as aventuras de 1960 mostravam a 
mulher como a namorada do herói, que 
era sempre salva do perigo, nas últimas 

décadas esse conceito mudou radicalmente, 
conferindo a estas personagens um papel 

ativo nas histórias. deste modo surge, 
susan storm, a Mulher invisível, que tem 
três doutoramentos e é o elemento mais 

inteligente do Quarteto Fantástico. selina 
Kyle, a Catwoman, revela um forte sentido 

de independência e a Super-Mulher é 
tão forte que até consegue combater os 

poderosos deuses gregos.

Acompanhe 
os mais novos 
nestas aventuras 
e ajude-os 
a retirar e a 
entender a moral 
das histórias que 
eles adoram


