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EDUCAR COM AFETO: UM APRENDIZADO DE CADA DIA 
 

Viver em família é um convite diário a uma viagem de trem, em uma longa estrada, 

permitindo-se desfrutar da paisagem diversificada abastecendo-se nas diversas estações: 

alegria, perseverança, compromisso, determinação, coragem, fé, disponibilidade, 

equilíbrio, superação, resiliência, desejo, estudo, renúncia e responsabilidade... em 

direção à Felicidade que pode ser experienciada, se alicerçada no Amor. 

O maior desafio é transformar todo amor que se sente por um filho em uma 

experiência de crescimento mútuo, no desenvolvimento das habilidades sociais e  

afetivas, sendo primordial que seu amor e dedicação façam dele uma pessoa feliz e 

realizada.  

Tendo em vista os problemas estampados todos os dias nas redes sociais e 

manchetes dos jornais, é preciso refletir sobre a maneira de compartilhar a vida com os 

filhos, pois educar hoje é muito mais complexo do que há dez anos. A melhor alternativa é 

evoluir como ser humano e conversar de forma construtiva dentro da família. A maioria 

das pessoas quer ser admirada pelo mundo e esquece que o carinho que 

verdadeiramente aquece o coração é ser admirado pelos filhos. 

Muitos pais reclamam das atitudes dos filhos, mas não se dão conta de que o 

aprendizado é fruto da convivência estabelecida, e que o que eles fazem quando adultos 

aprenderam durante a infância, na família, observando comportamento e vivenciando 

sentimentos.  

É preciso ter coragem de acreditar nos filhos e na capacidade de evoluir e, 

principalmente, ter humildade de aprender com eles. Quando um filho percebe que é 

importante para os pais, sua autoestima se fortalece, e ele ganha segurança para 

enfrentar os desafios da vida. O fundamental é ter claro que o vínculo que você tem com 

seus filhos é eterno e, portanto, toda evolução é sempre bem-vinda. 

A construção de uma casa segura para abrigar pessoas felizes é feita de escolhas 

simples e inicia-se com um projeto de seleção constante de “estratégias” para torná-la 

mais bonita.  

Transforme o amor em responsabilidade afetiva: um aprendizado para toda vida! 

 

Gleisse Canto 
Psicóloga Escolar 
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