
Síndrome do Esgotamento Cerebral (sec). 

Os alunos se sentem como soldados numa guerra em constante estado de esgotamento 

mental. 

A SCC produz diversos sintomas, e a presença de dois ou três deles já caracteriza a 

síndrome. Pergunte-se e também aos seus filhos se eles possuem alguns destes 

sintomas: 

1. Dor de cabeça, dor muscular, cólicas abdominais, vômitos, prurido ou coceira, 

entre outros. O cérebro esgotado produz sintomas psicossomáticos que 

funcionam como um grito de alerta para mudarmos o estilo de vida. 

 

2. Déficit de concentração e dispersão da atenção. Um cérebro cansado e 

esgotado pensa muito e se concentra pouco. 

 

3. Rendimento intelectual diminuído nas provas e redações. Uma mente esgotada 

tem baixo nível de recordação e de organização das ideias. 

 

4. Indisposição para fazer atividades (preguiça mental): tudo é muito difícil, mesmo 

fazer as coisas mais simples. Um cérebro esgotado é desmotivado. Fazer 

tarefas, ajudar, contribuir com os outros é sempre um sacrifício. 

 

5. Facilidade para reclamar de tudo e de todos. Uma mente cansada é indisposta, 

especialista em reclamações. 

 

6. Baixo limiar para frustração e irritabilidade diante de pequenas contrariedades. 

Uma emoção fatigada não suporta ser contrariada. Qualquer coisa a 

descompensa. Pequenos problemas tem um impacto muito grande. 

 

7. Inquietação ou agitação mental. Um cérebro esgotado gera uma mente inquieta, 

agitada, ansiosa, que não descansa, não se acalma ou não se tranquiliza. Não 

consegue parar um minuto para sentar, ouvir ou conversar, está sempre com 

uma sensação de urgência, precisando fazer algo. 

 

8. Facilidade em perturbar o ambiente e fazer birra. Uma mente cansada tende a 

fazer birra e manha, a ter comportamentos apelativos e a dar mais escândalo do 

que a média das outras crianças e jovens. 

 

9. Tédio e horror à solidão. Uma mente cansada e inquieta não sabe namorar a 

sua vida, não sabe se curtir, pensar na vida e se interiorizar. Tem horror a ficar 

sozinha e enfrenta grandes dificuldades em lidar com a rotina. Cinco minutos 

sem atividade bastam para que comece a reclamar que não há nada para fazer. 

 

10. Envelhecimento precoce da emoção. Uma pessoa com mente estressada, 

cansada e hiperpensante tem diversos sintomas do envelhecimento precoce da 

emoção: tédio intenso ao ficar sozinha, insatisfação crônica, excesso de 

reclamação, desejo de ter tudo rápido e pronto e dificuldade de encontrar 

alternativas para relaxar e curtir a vida. 

 

11. Imaturidade da personalidade. Uma mente fatigada produz egocentrismo, 

individualismo e egoísmo. O ego tende a ser doentiamente inflado, levando os 

jovens a terem dificuldades de se colocarem no lugar dos outros, elaborar 

perdas, trabalhar dores e frustrações, repetição de erros. 
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Usar celulares com inteligência 

 
Nas últimas entrevistas de Steve Jobs, ele contou que não permitia que seus filhos 

usassem Iphone. Pelo menos, acredito, não em excesso. Como vocês verão 

posteriormente, a intoxicação digital é uma fonte de ansiedade. Cada pai deve 

estabelecer seus próprios limites para os filhos, mas em tese darei sete princípios: 

 

1. Nunca usar celular duas ou três horas antes de dormir, pois excita a 

construção de pensamentos e afeta o sono. 

 

2. Crianças de até 5 a 7 anos não deveriam usar celular, mas brincar, ter 

contato com a natureza, se aventurar. 

 

3. Crianças de 7 a 10 anos deveriam usar meia hora por dia para não asfixiar a 

capacidade de contemplar o belo, praticar esporte e elaborar experiências. 

 

4. Pré-adolescentes deveriam usar uma hora por dia, meia hora após a tarefa 

de casa e meia a tardezinha, após as atividades e as brincadeiras. 

 

5. Adolescentes deveriam usar no máximo de uma a duas horas por dia, 

inclusive as redes sociais. Jamais devem substituir a conexão real consigo e 

com os outros pelo contato virtual. 

 

6. Adultos, a não ser que usem o celular como instrumento de trabalho, 

deveriam também usar aplicativos e redes sociais no máximo de uma a duas 

horas por dia em horários programados, para não se viciarem. 

 

7. Todos os membros de todas as famílias “modernas” deveriam se proibir de 

usar celular quando estão ao redor de uma mesa, sabendo que desrespeitar 

essa última regra de gestão da ansiedade é desrespeitar a saúde social. É 

um crime emocional os membros da família não olharem nos olhos um do 

outro e não dialogarem. 

São exemplos de famílias emocionalmente falidas! 
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