
A criança de 5 a 10 anos
Um livro para pais e educadores

Abrahão H. Brafman

É fácil perceber que uma criança ultrapassou a faixa dos cinco 
anos de idade: suas preocupações deixam de se restringir ao  
cotidiano familiar. Pessoas, lugares e experiências fora de casa se 
tornam uma vibrante fonte de alegrias – mas também de dúvi-
das, desconfianças e hesitações. 

Essa nova gama de sentimentos, quando expressa, muitas vezes 
é interpretada pelos pais como queixa, rebeldia ou comparação 
com outros modos de vida. Trata-se, no entanto, de tentativas 
legítimas de harmonizar a existência de aparentes contradições 
– que começam a ser percebidas – entre a vida em família e o 
mundo exterior.

O experiente psicanalista Abrahão Brafman analisa em A criança 
de 5 a 10 anos, com delicada perspicácia, questões que tanto cos-
tumam desconcertar pais e educadores – e as próprias crianças 
nessa época de suas vidas. São abordados temas como divórcios 
ou ausência de progenitores, ciúme entre irmãos, efeitos da ado-
ção, problemas de sono, fobia escolar, dificuldades de relaciona-
mento com outras crianças, tendência homossexual precoce.

Leitura que contribui para um melhor conhecimento das  
relações humanas, esse livro mostra que nenhuma criança pode 
enfrentar a vida além de suas capacidades naquele momento. E 
que, para acompanhá-la, mais eficaz do que dominar qualquer 
teoria é saber respeitar essas limitações.
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