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VAMOS CONVERSAR SOBRE OS DESAFIOS NA 
RELAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E 

RESPONSÁVEIS? 
 

 

Terceiro encontro: Comportamento 

 
 

 
 

 
Que responsável nunca vivenciou uma destas cenas 

ilustradas acima, ou tantas outras, que nos deixam 
desconcertados e, muitas vezes, sem saber o que fazer? 

Como responder à criança equilibradamente, levando em 
consideração as suas necessidades, e, também, os diversos 

sentimentos (alguns até desagradáveis, como a raiva, o 
medo, a frustração) que nos invadem nesses momentos? 

Foi compartilhando experiências sobre isso que começamos 

este encontro. Alguns responsáveis relataram ter vivido 
episódios assim em público com as suas crianças e 

destacaram o quanto é fácil, em situações assim, encontrar 
olhares de crítica e julgamento de pessoas ao redor, que 

estão de fora da situação.  
Infelizmente, é comum que as crianças sejam rotuladas e 

criticadas quando apresentam algum comportamento 
considerado indesejado pelos adultos. E, também 

infelizmente, os responsáveis que as acompanham 
costumam ser culpabilizados. Mas sabemos que essas 
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atitudes não são construtivas, não ajudam nem as crianças a 
encontrar novas formas de se comportar nem os 

responsáveis a lidar conscientemente com elas. 
Essa tendência olha apenas para o comportamento em si; no 

entanto, é importante questionar que pedido esse 

comportamento nos traz. O comportamento da criança está 
estreitamente relacionado com as suas emoções, e, muitas 

vezes, é a única forma que a criança conhece de manifestar 
o que sente. A Disciplina Positiva nos ensina que uma 

criança mal comportada é uma criança desencorajada, que 
desenvolveu crenças equivocadas sobre si mesma, como 

senso de não aceitação e falta de importância. Assim, esse 
mau comportamento é uma forma de ela nos dizer que 

deseja ser aceita. Diante dele, convém que nos 
perguntemos: “O que essa criança está querendo realmente 

me dizer?”. 
 

 

            
 

 

Além disso, essa abordagem nos alerta para a necessidade 
de conhecermos um pouco sobre o desenvolvimento infantil, 

pois assim evitamos que as crianças sejam repreendidas 
apenas por apresentarem comportamentos que, na verdade, 

são completamente condizentes com o seu momento de vida 
(com os recursos cognitivos, linguísticos, emocionais e 

sociais, por exemplo, de que dispõem). 
Tratar a criança de modo empático, buscando compreendê-la 

e oferecendo alternativas para que ela aprenda a expressar 
o que sente e comunicar o que deseja de um modo 

socialmente aceitável, fortalece a nossa conexão com ela. 
Considerar que seu comportamento não é aleatório, que é 

motivado por alguma razão, influenciado pelas circunstâncias 
e pelo ambiente em que se dá e que está carregado de 

sentimentos nos ajuda nesse processo. Desse modo, temos 

mais chances de evitar reações impulsivas e exageradas, 
que podem causar afastamento entre nós e a criança. 

Sabemos que isso nem sempre é fácil. Sermos sinceros com 
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nós mesmos também nos ajuda a lidar com essas situações 
de modo mais consciente. Acolher nossos sentimentos, sem 

ignorá-los nem negá-los, é o que pode nos ajudar a regulá-
los. Ao mesmo tempo, algumas estratégias simples – como  

sair da situação estressante e retomá-la com a criança 

depois (pausa positiva), respirar pausada e profudamente 
por alguns minutos e falar com a criança sobre o que você 

está sentindo – também podem nos ajudar a não perder o 
controle das nossas próprias emoções. 

Tudo isso que discutimos tem a ver com a proposta de uma 
educação não punitiva, simultaneamente firme e gentil, que 

norteia nossos encontros. Terminamos propondo uma 
reflexão: a expressão de raiva com o seu filho alguma vez te 

ajudou a melhorar alguma situação?  
 

 

          
 
 

 
 

Sigamos juntos! 
 

 
 

 
 

 
           

 

 
 

                     
  

Com amor,  

Equipe NAPNE/CREIR 

 

Até a próxima edição!!  


