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VAMOS CONVERSAR SOBRE OS DESAFIOS NA 
RELAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E 

RESPONSÁVEIS? 
 

 

Primeiro encontro: Crenças e práticas 
 

 

Promete que não vai crescer distante 
Promete que vai ser pra sempre assim 

(…) 
Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre 

Eu te amo infinito, meu guri  
 

(https://www.youtube.com/watch?v=YbnEhG7tg2g) 

 
 

Estes versos fazem parte da letra da música “Promete”, de 

Ana Vilela. Foi ao som desta canção que iniciamos este 

encontro, realizado no dia 30/09/2021. Enquanto a ouviam, 

os responsáveis foram convidados a pensar sobre os desafios 

de comportamento que enfrentam atualmente com suas 

crianças e, também, nas habilidades de vida que desejam que 

elas desenvolvam. Quem de nós nunca desejou que os filhos 

não crescessem nunca? Mas, claro, eles crescerão e 

precisarão de algumas habilidades para desbravar o mundo! 

E, se é assim, o que nós desejamos de fato para eles? O que 

acreditamos ser o melhor para criar os nossos filhos e como 

isso se reflete nas práticas educativas que direcionamos a eles 

e nas expectativas que criamos sobre eles?   

Para começar a conversar sobre isso, assistimos a duas cenas 

do filme O guia da família perfeita (disponível na Netflix). Em 

uma delas, um pai conversava com seus dois  
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filhos já adultos, que, por sua vez, também já são pais, sobre 

suas concepções sobre educação de crianças. Ao comentar 

essa cena, os participantes contaram um pouco sobre os 

questionamentos que se fazem no dia a dia ao lidar com as 

crianças, sobre os tipos de educação que receberam e sobre o 

que desejam ensinar a seus filhos. Lembramos que ideias 

mudam de acordo com o tempo e que o contexto cultural 

também influencia o modo como nos relacionamos com as 

crianças. Há algumas décadas, o estilo autoritário, em que a 

criança não tem poder de escolha e em que se buscam 

sobretudo o controle e a obediência, era prevalente nas 

relações entre pais e filhos. Muitos de nós fomos criados 

assim. Às vezes, ao tentar fugir disso, caímos em outro 

extremo: a permissividade, em que a criança tem total 

liberdade para fazer as suas próprias regras. Estudos 

comprovam que ambos os estilos têm mais chance de 

provocar consequências negativas no desenvolvimento da 

criança, como baixa autoestima, insegurança, ansiedade, 

comportamento antissocial etc. Segundo os estudos, o estilo 

parental que mais favorece um desenvolvimento saudável às 

crianças, proporcionando a elas a aquisição de competências 

emocionais e habilidades sociais, é aquele em que a criança 

tem poder de escolha, é tratada com dignidade, sem violência, 

com respeito aos seus sentimentos e desejos.  

Estilo autoritário 

                      

“Faça porque eu mando.”               “Faça o que você quiser.” 

(Imagens do livro Eduque com carinho, de Lidia Weber, Juruá Editora.) 

  Estilo permissivo 

about:blank
about:blank
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Nesse sentido, conversamos um pouco sobre a Disciplina 

Positiva, que propõe uma educação não punitiva. Isso significa 

que seu foco está na solução dos problemas, e não na punição 

das crianças, pois erros são vistos como oportunidades de 

aprendizagem, e não como motivos para que as crianças 

sejam humilhadas nem sintam vergonha, raiva ou dor. 

Envolver as crianças na solução dos problemas é uma forma 

de ajudá-las a aprender com seus erros. Além disso, a 

Disciplina Positiva propõe uma prática cotidiana que seja firme 

e gentil ao mesmo tempo, tanto com a criança quanto com 

nós mesmos, já que defende o princípio do respeito mútuo. 

Ser gentil não significa satisfazer todos os desejos da criança 

(isso seria permissividade) e ser firme não significa puni-la 

nem exercer controle sobre ela! Ser firme e gentil significa 

agir com respeito pela criança e por nós, simultaneamente! A 

Disciplina Positiva acredita que desse modo está ajudando a 

formar crianças cooperativas e encorajadas e ajudando-as a 

desenvolver habilidades de vida. 
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Depois de conversarmos sobre tudo isso, retomamos nossa 

questão inicial sobre os desafios de comportamento que 

enfrentamos atualmente com as nossas crianças e as 

habilidades de vida que desejamos que elas desenvolvam. 

Juntos, construímos estas listas: 

                

 

           

 

Mas por que pensar sobre os desafios atuais e as habilidades 

futuras de nossos filhos ao mesmo tempo? Porque é 

justamente nos momentos de desafio que ajudamos as 

crianças a desenvolver as habilidades de vida que desejamos 

para elas!  
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No livro O cérebro da criança, o psicólogo Daniel Siegel 

destaca que os desafios são oportunidades de aprendizagem, 

e não apenas algo que precisamos resolver. É nesses 

momentos, quando a criança se desorganiza, que podemos 

ajudá-la a integrar as suas funções cerebrais. 

                              
 

 

Encerramos o nosso encontro pedindo aos responsáveis que 

observem, no seu cotidiano, em casa, os desafios de 

comportamento que enfrentam com suas crianças e os modos 

como lidam com esses desafios. Pedimos, ainda, que se 

perguntem se consideram que as respostas que oferecem às 

crianças para esses desafios as estão ajudando a desenvolver 

as habilidades que desejam para elas. Refletir sobre isso pode 

nos ajudar em nosso propósito de fortalecer a nossa relação 

com as crianças.  

Sabemos que nem sempre conseguimos compreender as 

crianças como elas merecem. E tudo bem! Afinal, também 

sabemos que nossa relação com elas é construída em um 
exercício diário e sempre podemos recomeçar! E sabemos, 

ainda, que precisamos acolher a nós mesmos! E não nos 
esqueçamos dos princípios que norteiam os nossos encontros: 

sem julgamento e sem culpa! 
 

 
Com amor,  

Equipe NAPNE/CREIR 

 

Até a próxima edição!!  


