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Shantala
A Shantala é uma massagem indiana que auxilia no
fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe/pai e filho,
auxilia no desenvolvimento psicomotor, previne e alivia
cólicas, regulariza o sono do bebê...
Shantala traduz um momento especial oferecendo a
oportunidade dos pais terem um contato mais prolongado
com o bebê. O toque carinhoso é a melhor forma dos pais
se aproximarem do bebê, transmitindo amor e carinho
através das mãos. 
Os bebês que recebem o toque materno/paterno se
mostram, no futuro, mais seguros e capazes de lidar com
situações da vida. O contato, além de ser um sinal de
afeto e intimidade, é também um meio de tranquilizar e
estimular o indivíduo em todos os aspectos.  



Um pouquinho da história

Não há registros do surgimento dessa técnica, sabe-se
que teve início no sul da Índia e que era algo comum
entre as mães indianas, um conhecimento passado de
mãe para filha.
Foi descoberta pelo obstetra francês Frédérick Leboyer,
que em uma viagem à Índia, conheceu Shantala, uma
mãe de dois filhos, paralítica, que fora recolhida por uma
associação de caridade em Pilkhana, uma favela de
Calcutá.
Ele ficou encantado ao ver a cena de amor e carinho
enquanto a mãe massageava o bebê e pediu para
fotografá-la e conhecer a técnica.
Em 1976, ele publica o livro “Shantala, uma arte
tradicional massagem para bebês”, mostrando a técnica
da massagem que originalmente não tinha nenhum
nome e ele escolheu o nome da mãe indiana que
permitiu que ele conhecesse a técnica. Foi a partir daí
que a massagem ficou conhecida em todo o mundo.



Estabelecimento de vínculo;
Comunicação de sentimentos pelo toque
Promove segurança emocional;
Contribui para a formação da consciência corporal do
bebê;
Redução do estresse (pais);
Aumenta a oxigenação dos tecidos;
Estimula o fluxo de energia pelo organismo;
Favorece a respiração (o corpo expele as toxinas);
Previne cólicas, prisão de ventre e insônia;
Ação relaxante e tranquilizante;
Atua diretamente no desenvolvimento psicomotor;
Contribui para o contato afetivo do bebê e seu contato
com o mundo externo;
Melhora a qualidade do sono;
Fortalece o sistema imunológico;
Melhora o sistema digestivo;
Melhora os sistemas circulatório e linfático;
Alivia tensões e ansiedade;
Auxilia o ganho de peso;
Ajuda nas funções articulares e tônus muscular.

Benefícios da Shantala:
 



A massagem propriamente dita deve ser iniciada
quando o bebê já tiver completado 01 mês de vida. Até
lá, a mãe deve apenas tocar o bebê, acariciá-lo.
A duração da massagem vai de 20 a 30 minutos, mas
cada mãe deve fazer no seu ritmo sem se preocupar
com o tempo.
A orientação é que seja feita até os primeiros 04 meses
de vida da criança, mas nada impede de continuar
enquanto mãe e criança assim o desejarem.
Deve-se utilizar óleo vegetal, preferencialmente morno.
A criança deve estar em jejum, não realizar após a
mamada. 
A massagem deve ser seguida pelo banho para
completar a sensação de profundo relaxamento.
Deve ser feita pela manhã e pode ser repetida no final
da tarde ou à noite.
A mãe deve ficar sentada com as pernas esticadas,
costas eretas e ombros relaxados.
A mãe deve olhar nos olhos da criança, estabelecendo,
assim, a comunicação com o bebê.
Sempre começar pelo lado esquerdo do bebê
Manter o ritmo lento, mas com firmeza.

Orientações para a realização da prática
 

A Shantala é uma arte e, em toda arte, há uma técnica que
é preciso aprender e dominar. Eis algumas particularidades:



Prepare o ambiente antes de iniciar – ambiente
devidamente aquecido no inverno, no verão pode ser
feito ao ar livre, mas sempre atentando para os horários
de menor incidência solar;
Coloque o óleo vegetal (não usar óleo mineral) em um
recipiente ao seu lado para facilitar;
Use uma toalha sobre suas pernas e é prudente colocar
um impermeável por baixo da toalha (caso o bebê faça
xixi);
Coloque uma música ambiente agradável;
Retire anéis, cordões, relógio, brincos grandes (pode
machucar o bebê ou ele pode puxar);
Mantenha as unhas curtas e bem lixadas;
Use roupas confortáveis e leves que permitam realizar
os movimentos;
Mantenha a concentração e o silêncio, a conversa com
o bebê deve ser preferencialmente com o olhar;
Sente-se no chão (sobre um colchonete, tapete) com as
costas eretas, ombros relaxados e coloque o bebê sobre
suas pernas que devem estar esticadas;
O bebê deve estar totalmente despido.

Preparação para a massagem
 



A técnica
 
SEQUÊNCIA:
 
1. O peito
2. Os braços
3. As mãos 
4. A barriga
5. As pernas
6. Os pés 
7. As costas (em 3 tempos)
8. O rosto 
9. Os dois braços
10. Um braço, uma perna
11. Padmasana (posição de lótus)
12. O banho relaxante



“Sim, os bebês tem necessidade de leite. Mas
muito mais de serem amados e receberem
carinho. Serem levados, embalados, acariciados,
pegos e massageados”                              
                                                          LEBOYER



Anotações





Bibliografia consultada

LEBOYER, F. Shantala, uma arte tradicional –
massagem para bebês. 7ª ed. São Paulo:
Ground, 1998.


