
 
 

 

 
A missão de ser pai ou mãe não é nada fácil! Em tempos de 

pandemia, então... Ora se usa a intuição para lidar com os filhos, 
ora se procura dicas na internet, mas fato é que, normalmente, se 
aprende a partir de muitas tentativas e erros. Será que há um 
método para lidar com os filhos? Há um jeito mais fácil de manejar 
as birras, de fazer com que eles obedeçam, de fazer o dever de 
casa sem os dois morrerem de estresse? Vamos mais longe, será 
que é real ser aquele que assume o papel de dizer “não” e ao 
mesmo tempo ter momentos muito divertidos? 

No atendimento remoto, muitas são as inseguranças e 
questionamentos sobre como compreender e intervir de maneira 

saudável. Uma forma possível de oportunizar momentos de 
doçura e firmeza é refletir sobre sete variáveis: 

 

1. O CÉREBRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NÃO É 

COMO O CÉREBRO DE UM ADULTO.  

Muitas vezes esperamos que os filhos façam suas obrigações sem 

ninguém orientar e sem supervisão, basicamente exigimos. O cérebro se desenvolve até os 21 anos 

de idade e durante a infância uma região chamada de lobo frontal ainda não está totalmente 

amadurecida, logo em idade escolar a maturação encontra-se em desenvolvimento e precisa de 

acompanhamento. 

 

2. FILHOS NÃO NASCEM SABENDO, A FAMÍLIA GUIA A APRENDIZAGEM. 
 
Ensinar envolve ser compreendido, não é apenas falar, mas dizer de uma forma que o outro entenda. 
Ensinar envolve prática, você precisa treinar os bons hábitos com seu filho. Para ensinar é necessário 
entrar no mundo do outro, para que faça sentido, use exemplos dos filmes e jogos que gostam, fale 
dando exemplos de coisas que já aconteceram em suas vidas e que podem acontecer com qualquer 
pessoa. 
 

3. FAÇA O QUE EU FAÇO! A FAMÍLIA É O PRINCIPAL MODELO.  
 
O seu filho vai copiar o seu comportamento, então garanta que você será um bom exemplo. Os filhos 
têm uma capacidade de imitação gigantesca e é isso que garante que eles aprendam a lidar com 
diferentes situações e demandas. Não adianta ensinar a não bater, se você bate nele. Se quiser 
ensinar a falar baixo, fale também. O tempo que seu filho fica no celular, olhe se o tempo que você 
gasta com essa atividade também não está exagerado. Preocupe-se com isso! 
 

4. CRIE UM PILOTO AUTOMÁTICO SAUDÁVEL.  
 
Todos nós vivemos no piloto automático, mesmo em casa. Dificilmente paramos para pensar na 
nossa rotina diária, apenas fazemos. Não é um problema viver assim, pelo contrário, economiza-nos 
tempo e esforço! Todavia, é preciso garantir que o piloto automático seja saudável, especialmente 
para os filhos, que precisam ter horário para comer, tomar banho, acordar e dormir, fazer dever de 
casa e brincar. A pandemia nos fez parar lembre-se! 



 
 

 

 
5. PRESTE ATENÇÃO NO BOM COMPORTAMENTO.  

 
Reconheça o esforço de seu filho. Elogie-o, abrace-o e mostre sua satisfação com ele, não espere 
grandes eventos para agir dessa forma, reforce o bom comportamento cotidiano. As famílias 
geralmente acreditam que é obrigação do filho se comportar bem e que o seu papel é disciplinar o 
mau comportamento. Ao pensar assim acabam apenas ensinando o que não fazer e não mostram o 
caminho das pedras, ou seja, o que eles devem fazer. 
 

6. COMPREENDA O MAU COMPORTAMENTO.  
 
Frequentemente o mau comportamento tem uma função, ou seja, há um ganho com ele, por exemplo: 
chamar atenção, obter algo, fugir de atividades. Entretanto, algumas vezes o filho se comporta mal 
porque está com fome, sono ou tédio. Faça de tudo para não chegar a esse ponto crítico mas, se 
chegar, apenas evite gerar novos problemas. Estipule regras básicas (não bater, não quebrar 
brinquedo, não xingar etc.) e crie consequências imediatas para o descumprimento delas. O objetivo 
é criar uma consequência negativa logo depois que ele se comportou mal, a vida tem consequências 
e não castigos. Vale ressaltar que algumas crianças têm diferencial de comportamento, pois 
possuem uma dificuldade elevada de manejar suas emoções e regular o autocontrole e cabe 
avaliação profissional. 
 

7. TENHA TEMPO PARA SEU FILHO, BRINQUE E 
CURTA COM ELE! Sem regras de adultos. 
Apenas divirta-se, pois uma hora a infância e a 
adolescência passam, mas as memórias 
permanecem. Crie oportunidade em momento de 
crise. 

                                                                                              

                                           
 

 
 
 
 

                 

UM FRATERNO E SAUDOSO ABRAÇO!                           
 
 

 
 
Referência consultada: 
 ANTUNES, A. &JÚLIO-COSTA, A. Guia para pais:7 princípios para entender e agir com os filhos. Belo 
Horizonte, 2017. 
 

 


