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Nota introdutória

Narradas por um médico cujo objetivo é retratar a vida e os altos e baixos de 
seus jovens pacientes, as histórias que se seguem evocaram lembranças dos 
meus tempos de estudante de medicina com o médico e escritor William Carlos 
Williams. O dr. Williams costumava fazer frequentes visitas domiciliares e, 
dessa forma, conseguia saber onde e como as crianças que ele conhecia vi-
viam, passavam o tempo e, sim, refletiam sobre os desafios, as oportunidades 
e as agruras da vida. Assim faz também o dr. Boyce, que nos permite, como 
sortudos leitores, conhecer a vida dos jovens que ele examina e trata em seu 
trabalho como médico, propiciando que façamos a mesma ponderação. “Apenas 
conecte-se”, disse o escritor E.M. Forster, e neste volume nos conectamos, 
nos percebemos contemplando acerca de que maneiras uma ampla e variada 
gama de jovens enfrenta os problemas e obstáculos da vida, e é assim que 
esses jovens nos revelam — por meio dos olhos, ouvidos, mente e coração de 
seu médico — muita coisa sobre o sofrimento humano, mas também sobre a 
coragem, a bravura e a resiliência que muitos demonstram, mesmo quando 
ainda crianças, e além.

Robert Coles 
Concord, Massachusetts 

2017
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Prefácio

Este é um livro impressionante e importante — uma compilação de ideias e 
pesquisas —, que revela os profundos fatores pré-natais e perinatais que afetam 
o posterior desenvolvimento do bebê e da criança. O dr. Boyce identifica um 
grupo especial de crianças — “orquídeas” — que se destacam em meio a grupos 
de crianças com desenvolvimento mais típico, ou “dentes-de-leão”. As crianças 
orquídeas são singularmente frágeis, que precisam de cuidados especiais para 
atingir o seu melhor. As crianças dentes-de-leão são mais resistentes, e talvez 
superem quaisquer dificuldades, mas quase sempre são medianas ou comuns 
em termos de resultados.

O dr. Boyce delineia um argumento e o corrobora com pesquisas convin-
centes para mostrar que o desenvolvimento das crianças varia muito devido às 
interações peculiares entre seus genes e ambientes. Essas interações começam 
no útero, pois o feto já é influenciado por estressores, pela nutrição e pelas 
emoções da mãe antes do parto. A mãe e o feto se esforçam para adaptar-se a 
essas influências, como se estivessem se preparando para lidar com as mesmas 
condições após o nascimento. Assim, um feto cuja mãe está estressada, come 
mal ou está deprimida antes do nascimento pode tornar-se um recém-nascido 
com altos níveis de hormônios do estresse, vigilância excessiva e uma capaci-
dade reduzida de prestar atenção aos processos de aprendizagem. Por outro 
lado, os bebês cujas mães não estão estressadas nem deprimidas, querem tanto 
o parto que mal podem esperar para dar à luz, e comem e dormem bem, estão 
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excepcionalmente prontos para aprender, encetar relacionamentos efetivos 
e desenvolver-se de maneira primorosa. Esses bebês serão mais capazes de 
aprender a autorregulação (por exemplo, chupando o polegar ou sugando os 
dedos para se acalmarem de um aborrecimento). Uma mãe que imediatamente 
começa a estimular, segurar, acariciar, abraçar e amamentar seu recém-nascido, 
conversando com ele com voz suave, transmitirá os ingredientes essenciais 
para um desenvolvimento saudável e positivo.

Esses eventos refletem-se no epigenoma do bebê, levando, conforme Boyce 
demonstra, ao consequente surgimento de bebês orquídeas ou dentes-de-leão. 
Todos os pais precisam ter a chance de entender o temperamento de seus bebês 
e as diferenças individuais desde o início. Para facilitar esse entendimento, um 
pediatra, neonatologista ou enfermeiro experiente pode traduzir as aptidões do 
recém-nascido e ensinar aos pais de que modo o comportamento de um bebê 
pode servir como uma linguagem útil, ajudando-os a se tornarem pais sensíveis 
e excelentes. Essa compreensão da criança e de seu comportamento pode 
engrandecer a forma de cuidar dos filhos e a sensibilidade de todos os pais.

Em minha prática como pediatra em Cambridge, Massachusetts, me 
preocupo com pais amorosos que tentam proteger seus bebês e crianças de 
qualquer tipo de estresse. É importante que recém-nascidos e crianças pe-
quenas desenvolvam cedo suas próprias maneiras de lidar com o estresse e 
as dificuldades. Esses mecanismos autorreguladores devem ser adquiridos e 
praticados ao longo da primeira infância, tanto por crianças orquídeas como 
por dentes-de-leão, de modo que se preparem para estar à altura das adver-
sidades que todas as crianças acabam por enfrentar.

Espero que todos os pais e profissionais (médicos, enfermeiros, especialistas 
em primeira infância, professores) leiam este livro a fim de obter ajuda para 
entender de que modo diferentes crianças, como as orquídeas e os dentes-
-de-leão, se desenvolvem e crescem. Ele contribuirá para a compreensão das 
melhores formas de criar cada criança, especialmente aquelas que mais de-
safiam as abordagens convencionais de como as crianças devem ser tratadas, 
ensinadas e cuidadas.

T. Berry Brazelton, doutor em Medicina 
Barnstable, Massachusetts 

2017
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Introdução

E se as crianças com quem mais nos preocupamos fossem na verdade aquelas 
com o maior potencial? E se aqueles jovens cuja vida é marcada por caos, 
turbulências e dificuldades fossem de modo plausível os herdeiros do mais 
brilhante e criativo futuro? E se infâncias aparentemente infelizes e contur-
badas pudessem dar lugar, sob condições de estímulo e apoio, a adultos que 
levam não apenas uma vida meramente normal e de conquistas medíocres, mas 
também relacionamentos profundos e fecundos e realizações inspiradas? E se 
até mesmo os fardos muito concretos da fragilidade incomum de uma criança 
pudessem ser remodelados, sob condições de responsividade, para assumir a 
configuração de vantagens tangíveis da resiliência humana? Em suma, e se as 
aparentes fragilidades e desarranjos da vida de alguns jovens fossem passíveis 
de redenção — por meio da alquimia de famílias ou comunidades carinhosas 
e cuidados transformadores?

Este livro é a história de uma dessas surpreendentes redenções. É uma 
narrativa extraída de um corpo de pesquisa sobre desenvolvimento infantil e 
de uma vida quase inteira de cuidadosa observação — por parte de um pediatra 
que já foi jovem e que se tornou, por obra da bênção e da sorte, um pai, um 
avô e, no fim, um conselheiro grisalho e tarimbado de crianças e famílias. Ao 
mesmo tempo científica e pessoal, a história é oferecida como um presente de 
encorajamento e esperança para todos aqueles que criam, ensinam, protegem 
e cuidam de crianças, ou se preocupam com elas, assim como para as pessoas 
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que desde a infância lutam para entender a origem de sua própria aflição com 
as diferenças humanas. Se a sua vida se assemelha à minha em qualquer grau, 
você já se inquietou incessantemente com o bem-estar e o futuro de seus 
filhos, e ponderou por muito tempo sobre como as tribulações e provações 
deles podem ter, de algum modo, origem em seus próprios infortúnios. Você 
provavelmente se emocionou com os triunfos e conquistas de seus filhos, 
viveu por seu afeto, orgulhou-se de suas realizações e se entristeceu com seus 
problemas e sofrimentos.

Quando nossa nora estava grávida do nosso primeiro neto, certa noite 
minha esposa Jill e eu fomos acordados do mais profundo sono pelo toque 
súbito e invasivo do telefone ao lado da cama e uma ligação de nosso filho, 
que falava a 4800 quilômetros de distância do Brooklyn, na cidade de Nova 
York. Sua jovem esposa, beirando o final do segundo trimestre de gestação, 
não conseguia dormir por causa de uma dor aguda e recorrente no flanco e na 
pélvis. A dor era intensa, e ambos estavam alarmados, especialmente porque 
eram novatos no ramo de bebês e gravidez.

Lutando para espantar o sono, Jill (que é enfermeira) e eu fizemos pergun-
tas tentando montar um histórico médico meio nebuloso, mas razoavelmente 
minucioso da dor, para discernir com mais precisão sua localização, carac-
terísticas e possível causa. A principal preocupação tácita, mas mútua, era o 
temor de que aquela dor sinalizasse o início precoce do trabalho de parto e 
a possibilidade de um nascimento prematuro de trinta e duas semanas, com 
todos os consequentes riscos para a mãe e a criança. Entretanto, à medida que 
ouvíamos informações mais detalhadas sobre a dor, ficamos razoavelmente 
confiantes de que se tratava de uma tensão muscular, decorrente talvez de 
uma mulher pequena, com uma barriga de dimensões incomuns, virando-se 
abruptamente na cama. Asseguramos ao jovem casal que o mais provável era 
que a dor desaparecesse por si mesma e que uma bolsa térmica e repouso 
apressariam a resolução.

Depois de desligar o telefone, virei-me para Jill e, exausto, comentei que, 
por mais maravilhoso que fosse o fato de que nossos filhos tivessem encon-
trado seus companheiros e formado suas próprias famílias, isso acarretou o 
efeito imprevisto de duplicar o número de pessoas por quem perdíamos o 
sono de tanta preocupação. Embora tivéssemos passado quase trinta anos de 
intermitente desassossego e excesso de zelo com as complexidades das doenças 

A_Crianca_Orquidea.indd   14 10/02/20   12:40



15

e arranhões de nossos dois filhos, agora tínhamos mais três — uma nora, um 
genro e um feto de trinta e duas semanas — por quem também éramos obri-
gados a nos afligir!1 Com toda a alegria do mundo, mas ainda assim aflitos.

No entanto, em grande parte essas eram preocupações mundanas, rela-
tivamente corriqueiras — do tipo que são as minas terrestres normativas da 
simples tarefa de ser pai ou mãe: a criança de dois anos que corta o lábio ao 
cair tentando fazer xixi na pia; o menino de cinco anos que se sente solitário 
e desamparado em sua sala da pré-escola; o aluno do último ano do ensino 
fundamental que perde, em um único ano, cinco jaquetas e quatro cadeados 
de armário; o menino de doze anos que é intimidado pelo bullying de “amigos” 
que repetidamente o enfiam à força em uma lata de lixo; a menina de quinze 
anos que faz convites abertos para festas na casa dos pais em outra cidade, para 
duradouro aborrecimento e consternação deles. Estes são os delitos banais 
com que, cedo ou tarde, quase todos os pais se deparam na criação dos filhos. 
Embora às vezes risíveis em retrospecto, são capazes de, no momento, gerar 
desgosto e estresse consideráveis.

Mas a dor de pais cujos filhos ficaram seriamente à deriva — perdendo-
-se no abuso de drogas, delinquência, depressão ou contato com pessoas 
destrutivas — é uma angústia de ordem totalmente diferente. Assistir a uma 
criança desgarrar-se perigosamente do rumo e começar a exibir os temidos e 
muitas vezes indeléveis sinais do afastamento de uma vida saudável é o tipo 
de apreensão parental que chega a ser uma dor quase física. É o “buraco no 
estômago”, o pânico, o desespero ligeiramente nauseante de pavor que impede 
o sono, torna-se uma preocupação no trabalho e pode corroer até mesmo o 
mais firme dos casamentos por falta de comunicação, animosidade e decepção. 
Observar uma criança descambar para o território sombrio de graves proble-
mas psicológicos, vício, fracasso escolar ou criminalidade é uma agonia quase 
indescritível. Apesar de nunca ter sentido esse nível de preocupação como 
pai, tive um encontro direto e absolutamente inesquecível com angústias desse 
gênero durante a maior parte da minha vida — por causa da minha irmã, sobre 
quem falarei mais nas páginas seguintes.

Entre as ambições mais veementes deste livro está oferecer consolo e espe-
rança a essas “famílias” angustiadas: aos pais, professores, irmãos e outros que 
perderam sua confiança na promessa recuperável de um filho ou dos filhos; 
e para aquelas pessoas cuja crença na bondade e potencial inerentes de uma 
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criança foi abalada. Pois, na história da figura de linguagem da qual este livro 
extrai seu enigmático título — a metáfora da orquídea e do dente-de-leão —, 
subjaz uma verdade profunda e muitas vezes útil sobre as origens da aflição 
e a redenção de vidas individuais. Em sua maioria, as crianças — em nossas 
famílias, salas de aula ou comunidades — são mais ou menos como dentes-
-de-leão; elas vicejam e progridem em praticamente qualquer lugar onde são 
plantadas. Elas são a maior parte das crianças, cujo bem-estar é garantido pela 
resistência e força de sua compleição, assim como a planta dente-de-leão. No 
entanto, há outras crianças, que, mais parecidas com orquídeas, podem acabar 
murchando e desaparecendo quando não são tratadas com cuidados carinhosos, 
mas que — também como as orquídeas — podem tornar-se criaturas de rara 
beleza, complexidade e elegância quando encontram compaixão e bondade.

Enquanto a sabedoria convencional, mas sem dúvida insuficiente, afirma 
que as crianças são ou “vulneráveis” ou “resilientes” às provações que o mundo 
lhes apresenta, o que a nossa pesquisa e outras têm revelado cada vez mais 
é que o contraste vulnerabilidade/resiliência é uma falsa (ou, pelo menos, 
ilusória) dualidade. É uma dicotomia imperfeita que atribui fraqueza ou 
força — fragilidade ou vigor — a subgrupos individuais de jovens e obscurece 
uma realidade mais profunda, a de que as crianças simplesmente diferem, 
como orquídeas e dentes-de-leão, em suas suscetibilidades e sensibilidades às 
condições de vida que as rodeiam e lhes dão sustento. Em sua maioria, nossas 
crianças podem, como os dentes-de-leão, florescer em praticamente todas as 
circunstâncias mais severas e brutais, mas uma minoria de outras, a exemplo 
das orquídeas, ou florescem lindamente ou definham de forma decepcionante, 
dependendo de como as tratamos e as poupamos e cuidamos delas. Este é o 
segredo redentor que a história deste livro revela: que as crianças que falham 
e fracassam podem facilmente tornar-se aquelas que se revigoram e progridem 
de maneiras singulares.

Mas há outras razões pelas quais você, como leitor, possa querer examinar 
cuidadosamente a história científica que este livro conta. Talvez você seja um 
pai ou mãe às voltas com a decepcionante constatação de que, em seus esfor-
ços para criar de forma eficiente sua ninhada de filhos extraordinariamente 
diversificada, não há uma regra aplicável a todos. Talvez você tenha um filho 
com severas dificuldades na escola ou na vida, apesar de sua melhor intuição 
de que ele ou ela é um jovem notável e promissor. Ou, em vez disso, você 
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pode ser um professor do ensino fundamental buscando, meio às cegas, a 
melhor maneira de entender o desorientador zoológico de crianças ao qual 
você é incumbido de ensinar (e controlar!). Ou pode ser que a metáfora da 
orquídea e do dente-de-leão traduza uma realidade pessoal que você mesmo 
sempre sentiu, mas nunca expressou nem compreendeu.

Nas próximas páginas, transmitirei descobertas científicas e conselhos 
práticos relevantes não apenas para a vida das orquídeas, mas também dos 
dentes-de-leão. Embora corram menos riscos do que as orquídeas, os dentes-
-de-leão têm seu conjunto exclusivo de traços fisiológicos e psicológicos, e 
a compreensão dessas características pode fornecer maiores doses de ge-
renciamento, sucesso e satisfação. E os dentes-de-leão enfrentam ainda os 
cruéis caprichos das circunstâncias e do acaso. Como sabemos por meio da 
observação das plantas na natureza, por mais que uma espécie possa ser sau-
dável ou resistente, todas elas são suscetíveis a murchar e secar em qualquer 
momento de sua vida. Assim, embora este livro tenha como ponto de partida 
as suscetibilidades das crianças a seus mundos socioemocionais, nossas origens 
e sensibilidades continuam a nos moldar o tempo todo até a meia-idade e a 
velhice. Isso faz dos seres humanos uma espécie não invulnerável, mas dotada 
de poderosas e recorrentes oportunidades de recuperação e renovação.

Nos capítulos a seguir, é minha intenção, modesta mas séria, propiciar 
conhecimento útil e assistência a um espectro diversificado de leitores. Ana-
lisaremos as origens iniciais da pesquisa relacionando estresse e adversidade 
ao desenvolvimento e à saúde mental da criança. Em uma franca admissão do 
caráter por vezes acidental e fortuito da descoberta científica, veremos como 
surgiram os primeiros lampejos de poderosas diferenças na sensibilidade 
neurobiológica aos contextos sociais. Descreverei o que se conhece a respeito 
das origens desenvolvimentais das orquídeas e dos dentes-de-leão, por que em 
uma mesma família nunca há dois filhos criados da mesma maneira e como o 
campo da epigenética está revolucionando nossa compreensão da cooperação 
gene-ambiente na determinação de quem somos e de quem nos tornaremos. 
Apresentarei uma síntese das evidências até o presente momento de todas as 
maneiras pelas quais as diferenças entre orquídeas e dentes-de-leão humanos 
desempenham um papel na preservação da saúde e na gênese de doenças 
crônicas, em realizações desenvolvimentais e conquistas educacionais, e em 
respostas positivas a intervenções preventivas. Examinarei o que se sabe 
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sobre amar, apoiar e estimular uma orquídea — seja seu filho, seu aluno, seu 
paciente, ou até você mesmo — e como é possível fazer com que o esplêndido 
potencial de uma orquídea humana desabroche nos ambientes sociais que 
concebemos e criamos. Para as crianças orquídeas, o mundo é por vezes um 
lugar assustador e esmagador, mas, com ajuda amorosa, apoio e incentivo, 
elas podem, conforme descobrimos para nossa grande surpresa, se dar tão 
bem quanto seus pares dentes-de-leão, ou ter um desempenho ainda melhor. 
No fim, não é a vulnerabilidade, mas a sensibilidade, que define a orquídea, e, 
quando recebe o amparo certo, essa sensibilidade pode florescer em vidas de 
grande alegria, sucesso e beleza.

Mapeando as características que definem a vida das orquídeas, refletirei 
também sobre aqueles de nós mais alinhados com o jeito de ser de um dente-
-de-leão, observando com atenção quanto esses indivíduos são essenciais e 
imprescindíveis para o que George Eliot chamou de “o crescente bem do mun-
do”.2 Embora distintos em várias dimensões, os dentes-de-leão enfrentam seu 
próprio quinhão de lutas e percalços na vida, o que será importante entender e 
definir. Também descobriremos que, subjacente às categorias úteis de “orquídea” 
e “dente-de-leão”, está a verdadeira realidade de um continuum, um espectro 
de sensibilidades ao mundo, ao longo do qual todos nós temos um lugar. No 
final, será a extraordinária complementaridade de orquídeas e dentes-de-leão 
que quereremos manter e recordar: a utilidade, e muitas vezes o amor de uma 
categoria pela outra, a simetria e a reciprocidade de seus papéis sinfônicos 
no discurso e na história humanos e sua coevolução como soluções distintas, 
mas igualmente convincentes, para os profundos dilemas que a vida suscita.

Por fim, e numa escala mais ampla e global, vivemos agora em uma época de 
negligência recorrente — talvez sem precedentes em nossa existência — acerca 
do cuidado e da proteção das pessoas mais suscetíveis e desamparadas do mun-
do. Em um número cada vez maior de nações — talvez de forma mais visível 
e perturbadora na minha, os Estados Unidos —, os indefesos são intimidados 
e ridicularizados; os pobres são culpados por sua pobreza; os desabrigados 
são escarnecidos como preguiçosos e incapazes; refugiados da violência são 
repudiados; os humildes são ignorados; e os “irmãos mais aflitos e desvalidos” 
são rejeitados e esquecidos. Há em curso um movimento global, e infelizmente 
acelerado, de virar as costas para as necessidades e precárias condições de vida 
das nossas pessoas mais marginalizadas, desassistidas e vulneráveis.
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No entanto, mais ilustrativa das maiores preocupações deste livro é a rea-
lidade de que, em nossas sociedades, de todos os indivíduos que carecem de 
poder, as crianças são as mais sensíveis e suscetíveis; de todas as pessoas que se 
fiam de modo essencial na graça e na caridade para a sobrevivência, são elas as 
mais dependentes. São as nossas crianças, incapazes de prover para si mesmas 
e de ficar sozinhas sem contar com proteção ou ajuda, os seres mais vulneráveis 
às falhas e indiscrições das nações. Embora as crianças orquídeas sejam, como 
veremos nas páginas seguintes, especialmente responsivas e frágeis à maneira 
como tratamos e protegemos nossos jovens, na escala maior das sociedades e 
populações humanas, todas as crianças são as orquídeas do mundo.
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1. Um conto de duas crianças

Milagroso
que flor surja

de flor,
iguais em beleza —

como se espelhos
de alguma perfeição
jamais pudessem ser

em demasia mostrados —
o silêncio as mantém

nesse espaço.
William Carlos Williams, “O cíclame carmesim”

Esta é a história de uma redenção: uma história de crianças que, como orquídeas 
e dentes-de-leão, diferem drasticamente em suas sensibilidades às condições 
ambientais; uma história que, de modo gradual mas constante, desenvolveu-se 
ao longo de 25 anos de pesquisa de campo e de laboratório; uma história em 
que o autor está profundamente envolvido, tanto em termos científicos quanto 
em aspectos pessoais, como um dos pesquisadores de cujo trabalho a história se 
originou, mas também como uma das crianças para quem a história tornou-se 
convincente e dolorosamente real muito antes de haver uma história a ser contada.
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A história da orquídea e do dente-de-leão começa então com duas crianças 
ruivas, uma das quais era eu, nascidas em uma família californiana de classe 
média dos anos 1950, com uma diferença de idade de pouco mais de dois 
anos, e que viviam o que pareciam ser infâncias quase gêmeas e espelhadas. 
Ambas as crianças, que os pais criavam com todo o amor, esperança e animadas 
expectativas da geração do pós-guerra, e uma sendo o melhor e mais verda-
deiro companheiro de brincadeiras da outra, eram indistinguíveis em termos 
de disposição e sensibilidade, até o ponto em que pode ser difícil perceber a 
diferença entre qualquer irmão e irmã. No entanto, em um decisivo momen-
to de turbulência e desordem na vida coletiva da família, as duas crianças se 
separaram: uma tomou o caminho da realização educacional, de amizades 
profundas, de um casamento longevo e sólido e uma vida de boa sorte quase 
vergonhosa; a outra descambou para uma trajetória de desordem mental cada 
vez mais grave, solidão e degeneração em psicose e desespero.

Minha irmã mais nova, Mary, era uma menininha encantadora, de rosto 
sardento, que um dia amadureceu e se tornou uma moça de beleza física des-
lumbrante. Angelical quando criança, tanto nas feições quanto na constituição 
física, ela fascinava a todos que a viam e conheciam, com um sorriso rápido 
e repleto de covinhas, certa timidez e uma acuidade de pensamento visível 
por trás de seus jovens olhos azuis. Ela havia mudado seu nome de Betty para 
Mary no meio da adolescência, no que só poderia ter sido uma angustiada 
tentativa de apertar o botão de reinicialização de sua juventude que desvanecia, 
recomeçando com outro nome. No entanto, seu declínio em uma vida assolada 
pelo sofrimento e pela incapacidade mascarava uma extraordinária variedade 
de dons, muitas vezes ocultos, mas verdadeiramente excepcionais. Ela tinha 
o olhar de um artista e uma habilidade quase intuitiva de conceber e criar 
ambientes físicos belos e cativantes. Em outra vida, poderia ter se tornado 
uma designer ou decoradora de renome, e ainda hoje muitas de suas queridas 
pinturas, cadeiras, bugigangas e lembrancinhas baratas ainda adornam as casas 
de seus irmãos, filha, sobrinhas e sobrinhos.

Mas o atributo mais formidável de Mary, e talvez o menos visível, era sua 
imensa inteligência, que se tornou cada vez mais evidente à medida que ela cres-
cia e estudava, e que por fim acabou sendo recompensado por um bacharelado 
da Universidade Stanford e uma pós-graduação em Harvard. Ela era considerada 
por seus professores não apenas uma estudante diligente e promissora, mas 
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