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Prefácio 

   “Felicidade não se dá, não se vende, não se herda. É a própria pessoa
que precisa construir dentro de si a sua competência para ser feliz."

Içami Tiba.

Olá queridos pais e queridas mães, educadores e pessoas que se
interessam pelo desenvolvimento de crianças.

Esse e-book é uma edição comemorativa, fruto de 5 anos de atuação no
Consultório de Psicologia e Psicanálise. 

O conteúdo exposto surgiu a partir de muitas reflexões,
leituras acadêmicas e pesquisas e o principal: da experiência clínica
como psicóloga infantil, que me proporcionou contato com diversas
famílias que buscam melhorar as dificuldades em relação aos seus
filhos.

Minha intenção, é propor dicas para que todos os pais possam refletir /
avaliar sobre cada uma delas na vida de seus filhos, independente do
seu contexto e visões da educação, para que possam assim, melhorar o
dia-a-dia e finalmente, criar filhos felizes.

Essas dicas direcionadas aos pais e familiares é um caminho para que
seus filhos possam construir a felicidade individual, com o auxilio dos
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pais.

Lembrem-se, vocês são peça fundamental nesse processo e que cada
criança é um ser único. 
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Sobre a autora 

Sou Kelli Cardoso, psicóloga (CRP 03/7001), psicopedagoga institucional e
pós graduanda em Avaliação Psicológica.

Atuo no Consultório de Psicologia e Psicanálise e nos últimos anos me
dedico aos estudos da psicologia infantil, mas especificamente nas
seguintes temáticas: dificuldades de aprendizagem e problemas de
comportamento, além de problemas sociais e escolares, medos /
angústias excessivas e agressividade. 

Além do atendimento clínico a crianças e adolescentes, atuo com pais,
familiares, além de palestras em instituições de ensino.

Possuo experiência também na área escolar, em contato no dia-a-dia
com jovens pré-vestibulandos.

Ser psicóloga atuante nesses temas é algo me que me move e me
motiva pois, acredito que trabalhar com a infância é  algo preventivo, e
plantar sementes para colher no futuro. 
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Introdução

Criar um filho não é uma tarefa fácil, fazer parte desse processo é tentar
acertar e encontrar respostas, refazer... e errar, pois não há fórmulas
prontas para a criação de um filho, que é um ser humano único.

Quem não quer ver um filho se tornar uma pessoa justa, ética ou
carinhosa? Independente dos sonhos dos pais, em ver filhos se tornarem
um profissionais realizados existe algo mais importante por trás disso
tudo: a felicidade.

A felicidade é algo que permeia toda a nossa vida, independente de
questão financeira, familiar ou social... ser feliz é algo que indispensável
a nossa saúde mental.

O mundo atual é permeado por muitas particularidades, a – correria,
trabalho, muitos compromissos, por vezes stress que afeta os pais e
consequentemente afeta as crianças, mas fazem parte da vida. 

Após ouvir no consultório queixas dos pacientes, escolhi trazer algumas
reflexões, em forma de dicas, acerca da educação infantil, porque
acredito que a infância é uma fase incrível que sustenta a construção do
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mundo adulto.

A infância passa rápido, portanto, cada momento ao lado do seu filho é
único, essa fase deve ser inesquecível, portanto para que seu filho tenha
uma infância feliz e seja uma pessoa realizada, é necessário esforço,
paciência, confiança e persistência, pois no caminho há conflitos e
barreiras.

Mesmo com obstáculos - já que essas fazem parte do desenvolvimento -
tendo persistência e com algumas dicas e reflexões terão uma vida
agradável. 
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Estimule a  Independência

"Para que essa habilidade seja desenvolvida, a criança precisa de doses
ideais de proteção e liberdade." 

Alguns pais acreditam que a independência da criança depende
exclusivamente em deixar que façam algumas atividades. Para começar
precisamos ter em mente que para a criança muitos conteúdos do
mundo adulto ainda não são facilmente compreensíveis e que também
não tem todas as habilidades desenvolvidas, como nós adultos, para
isso precisam passar pelas fases do aprendizado, como lidar com a
frustração quando não se consegue algo, tentar novamente, buscar
ajuda até que consigam, entre outras coisas.

Inicialmente a criança precisa de algumas coisas, a primeira delas é a
referência, e o principal: doses ideias de proteção e liberdade, que
significa que pertence a um ambiente atento as necessidades de cada
criança.

É a noção de equilíbrio, pois as crianças nascem com o potencial de
independência, cabe aos envolvidos no ambiente concretizar ou não,
essa habilidade.

E como isso acontece?

Equilíbrio, corresponde a um afastamento gradativo dos pais. Um bom
exemplo, é entender o ato de ensinar uma criança a andar de bicicleta.
Inicialmente os pais criam doses de proteção – rodinhas, capacete,
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joalheiras – e seguram a bicicleta, com o passar do tempo a ação dos
pais vai diminuindo até que ambos percebam que já podem dispensar
as rodinhas.

No começo, para a noção de independência ser percebida, é importante
que os pais estejam atentos e proporcionem ações de experimentação
do mundo que elas possam, com o passar do tempo ela vai
desenvolvendo suas próprias habilidades. 

Mas lembrem-se, é um exercício de paciência, claro que o seu filho irá
demorar muito mais tempo se arrumando, do que se você o arrumasse,
por isso, organize seu tempo para que não sinta a pressão dos adultos,
que nesse caso, pode acabar dificultando e impedindo que haja prazer
no aprendizado. 

Os hábitos de independência, podem ser implementados desde cedo -
mostre no ambiente o local de guardar os brinquedos,  ou mesmo o
local de guardar os sapatos, por exemplo - e  ajudarão a criança a tornar-
se um adolescente e, posteriormente um adulto mais responsável,
 organizado e com iniciativa.

Trago algumas dicas, mas sugiro que cada um possa avaliar as
habilidades dos filhos e propor atividades diferenciadas.

Crianças com idade entre 2 e 3 anos, já podem guardar os seus
brinquedos, tirar sua própria roupa e guardar os seus sapatos.

Com 4 a 5 anos, já podem começar a arrumar a própria cama, ajudar por
a mesa e regar as plantas.

Com 6 a 8 anos sugiro que auxiliem em guardar compras, por e tirar a
mesa e lavar alguns tipos de louças.

Já com 9 a 11 anos, podem começar a auxiliar no preparo de lanches
rápidos, guardar a louça e cuidar de animais de estimação.

Com 12 a 14, sugiro que já possam preparar pequenas refeições, fazer
pequenas compras, por roupa para lavar e auxiliar com irmãos mais
novos.

9



Ensine a lidar com as
emoções

“Crianças precisam aprender a lidar com as suas emoções, se for levada
a reprimi-las encontrará problemas no cotidiano e na vida adulta”. 

A habilidade de reconhecer os seus próprios sentimentos e emoções,
além de compreender as dos outros e saber lidar com eles é o que a
psicologia chama de Inteligência Emocional. Lidar com as próprias
emoções não significa que a criança não chora, ou não se irrita, significa
que sabe lidar com elas, ou seja, quando possuem um problema
conseguem encontrar soluções de forma saudável.

Crianças desde o começo da vida, expressam suas emoções e a partir
daí a papel dos pais é fundamental, elas podem ser trabalhadas a favor
ou contra o desenvolvimento humano, tudo dependerá do
posicionamento dos pais e familiares.

É necessário treinamento e vivência prática, para ensinar um filho a lidar
com as emoções e ensinar que não se deve repreendê-las, desrespeitá-
las ou ignorá-las.

As crianças devem ter toda a liberdade para expressar emoções: alegria,
afeto, tristeza, medo e raiva, as chamadas emoções autênticas. Se a
criança for levada a reprimi-lás, desenvolverá uma personalidade
instável, podendo se sentir insegura
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Uma das formas de ensinar o seu filho a lidar com as suas emoções,
seriam momentos de conversas, orientações e entendimento sobre o
que está sentindo, isso contribui para se que se sinta seguro e que possa
contar com os pais. Em momentos de choro, verbalize que está
chorando porque sente raiva ou que está decepcionado, mas que tem
que lidar com isso, pois a vida tem altos e baixos.

Não se oponha ou ignore as manifestações de raiva, tristeza ou medo,
ao contrário, as emoções negativas fazem parte da vida. Aproveite
momentos de exaltação emocional para ensinar aos filhos importantes
lições de vida e a construir um relacionamento mais próximo com eles.

Dica importante: Nunca castigue seu filho por demonstrações de
sentimentos negativos, mas também não deixe que expresse de
qualquer forma, oriente-o e imponha limites.

O caminho é conhecer o seu filho. Muitas crianças expressam as
emoções de forma indireta, entre os sinais de que uma criança tem
algum problema emocional, estão a fome exagerada, perda de apetite,
pesadelos, queixas de dor de cabeça e dor de estômago.

Alguns pais tentam ignorar os sentimentos negativos da criança
esperando que eles passem, mas não é assim que esse processo
funciona. Os sentimentos negativos, como raiva, medo e tristeza, se
dissipam quando a criança pode falar sobre suas emoções, nomeá-las e
sentir-se compreendida. Este é o momento dos pais demonstrarem
empatia, ganham proximidade com os filhos e ensinam-lhes maneiras
de lidar com estes sentimentos.

Para entrar em sintonia com as emoções de seu filho, você precisa
prestar atenção à linguagem corporal, às expressões faciais e aos gestos
dele.

Os pais devem ajudar seus filhos a verbalizar o que eles estão sentindo.
Isso não significa dizer à criança como ela deve se sentir. Significa
apenas ajudá-la a desenvolver um vocabulário para expressar
exatamente como se sente e o que pensa em relação aos seus
sentimentos.

Outra dica muito importante: A criança precisa entender que seus
sentimentos não são o problema, mas o mau comportamento sim.
Todos os sentimentos e todos os desejos são aceitáveis, mas nem todos

11



os comportamentos o são. Portanto, os pais têm que impor limites aos
atos, não aos desejos e sentimentos.

Quando as crianças aprendem a regular as emoções negativas, não
precisam ser tão disciplinadas e reprimidas pelos pais, e se dispõe mais
a buscar soluções para os problemas e conflitos.

Ao ajudar a encontrar soluções, incentive a criança a pensar sozinha e a
resolver os problemas, pergunte-lhe o que ela quer, ajude a escolher as
melhores opções pensando em conjunto nas consequências, relembre
as opções de sucesso e escolha as opções mais viáveis e eficazes.
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Coloque  limites claros

"Limites claros ajudam a criança a tolerar frustrações e adiar sua
satisfação, tornando-se assim crianças mais seguras."

Colocar limites não significa ser autoritário, mas sim ter autoridade
enquanto pais. É colocando um limite claro que os pais ensinam a
criança a respeitar-se e a respeitar os outros.

Mas o que é um limite claro? O limite é algo colocado em relação a
regras fundamentais para convivência em sociedade.

Os pais devem decidir as regras e cumpri-las, tendo raras exceções,
como por exemplo, percebem que o filho precise mais de acolhimento,
ao invés de imposição, quando estiver passando por alguma situação
difícil.

As regras precisam ser claras e objetivas, por isso evite usar as regras
como ameaças para que a criança pare de fazer algo errado, evite
recompensar quando a criança faz algo correto, por exemplo. Mas isso
não significa que não possa reconhecer o bom comportamento.

Ameaças não funcionam, portanto, seja firme e claro com regras, vale
também não se estender muito nas explicações.

A tarefa de dizer não, por outro lado, deve começar desde cedo, a
importância do “não” e do estabelecimento de limites é fator organizador
na formação da personalidade, foque em regras objetivas e coerentes
colocadas com segurança e no momento certo.
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O estabelecimento de limites dá um pouco de trabalho no começo. É
comum as crianças tentarem que os pais mudem de ideia, e cedam aos
seus desejos, por isso é muito importante que os pais sejam firmes. 

Enfrentar choros, resmungos, esperneio e a sensação provocada pela
criança de que somos pais "maus" e injustos é difícil de tolerar, mas
lembre-se essa é uma fase muito importante do desenvolvimento
infantil e precisa ser enfrentada com muita paciência e muito amor. 

Dependendo da idade da criança ela vai começar a questionar as regras.
Mas não se preocupe, o “desrespeito” é algo saudável. Pais que sufocam
completamente a argumentação das crianças durante uma discussão
ajudam a criar adolescentes que não sabem lidar com situações de
oposição. É necessário que haja diálogo. 

Lembrem-se, sem platéia não há show. Então, seja firme e claro com seu
filho. 
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Seja Positivo

"Se você der os exemplos corretos e positivos, poderá acompanhar o
desenvolvimento de uma pessoa naturalmente fantástica: seu filho".

Quando os pais são positivos nas suas atitudes no dia-a-dia, ensinam
aos filhos autoconfiança consigo mesmo, além de fortalecer a sua
autoimagem - que é como a criança se vê – de forma positiva e
confortável com as suas características.

Quando a criança tem problemas com sua autoconfiança, pode ter
sentimento de que não é digno de ser amado ou ter amigos. Ter
autoconfiança de forma saudável não significa ser arrogante ou
narcisista, mas estar acima e saber que é digno de ser feliz, mesmo em
meio às circunstâncias negativas.   

Ajudar seus filhos a terem uma autoimagem saudável requer disciplina,
pois diariamente, eles estarão sendo bombardeados por influências
positivas e negativas.

Algumas dicas:

- Equilibre a disciplina com amor na medida certa, demonstre amor
incondicional pelo seu filho desde pequeno.

- Reflita sobre como você lida com os seus problemas, é uma forma
positiva? Quando falamos da criação dos nossos filhos é comum
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encontrar coisas que precisamos melhorar em nós mesmos.

- Entenda que ninguém pode ser feliz o tempo todo, e isso é normal,
diminua críticas a si mesmo, pois as crianças tendem a repetir os
comportamentos dos adultos.

- Muito da autoimagem que a criança constrói, tem a ver como os outros
a veem, portanto, lembre-se das qualidades e talentos do seu filho,
quando precisar corrigi-lo foque na ação e não generalize “que ela seja
daquela forma”.

- Olhe-a com carinho e dê-lhe atenção quando necessita; foque nas
qualidades, talentos e habilidades.

- Doe um tempo exclusivo para o seu filho, enquanto estiver com ele
evite o uso de televisão, celular e computador... passe a imagem de que
o tempo com ele vale a pena.

- Estimule um talento, pode ser esporte, música ou qualquer outra
atividade. Para isso ele precisa ter responsabilidades, metas, esforços,
além do entendimento de derrota e vitória,  precisa ter prazer de
celebrar suas vitórias.

- Conte suas histórias de sucesso e dificuldade para o seu filho, mostre
como conseguiu superar as coisas e desenvolva uma relação aberta,
pois assim ele se sentirá à vontade para dizer sobre alguma dificuldade
que está passando.
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Ensine a lidar com
frustrações 

"Frustrações na infância ajudam a criança a lidar melhor com
adversidades no futuro."

Pode ser perder no jogo, tirar notas baixas, não ter o brinquedo
desejado. A frustração faz parte da vida das crianças e tem papel
fundamental no desenvolvimento delas. Embora ninguém queira ver seu
filho triste, é preciso ter em mente que ele vai passar por essas situações
em diversos momentos da vida e que elas serão importantes para que a
criança amadureça. A melhor forma de aprender a lidar com isso é na
infância.

A frustração começa desde cedo, quando nem sempre os seus desejos
são atendidos, e a partir daí que as frustrações começam, e novamente,
a função dos pais é fundamental.

Em algumas situações, temos como evitar as frustrações, tirar nota baixa
na escola, por exemplo, a criança pode se esforçar para que não tenha
isso. Mas terá outros casos, que não terá como interferir, por exemplo,
em algum jogo que ele seja derrotado. 

Lembrem-se, não é porque a criança é pequena que você vai deixar que
ganhe algo, para que não fique triste. Outras formas de frustrações, que
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são indispensáveis é esperar por algo ou não ganhar tudo que deseja
(mesmo que os pais possam dar), assim entende que nem sempre é
possível fazer tudo o que se quer.

Falar em frustração é ressaltar a habilidade e adiar as recompensas,
fundamental na vida adulta. Tenha certeza de que seu “não” vai propiciar
mais benefícios do que perdas.

Quando crescer e entrar em contato com o mundo exterior, seu filho vai
encontrar um ambiente em que as vontades dele não serão sempre
atendidas, caso isso em casa já seja praticado, provavelmente não terá
dificuldades na interação.

Ao deixar que o seu filho se frustre no cotidiano, contando com o seu
apoio, ele se tornará um adolescente que sabe lidar com as dificuldades
dessa faixa etária e consequentemente um adulto mais compreensivo.
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"Mude o modo que você olha para as coisas e as coisas que você olha
mudarão"

Wayne Dyer

19



Continue recebendo as minhas dicas relacionadas ao Desenvolvimento
Infantil, pelos links abaixo: 

SITE: www.kellicardoso.com 

FACEBOOK

INSTAGRAM 

YOUTUBE
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file:///tmp/d20150329-5339-3sk3j8/www.kellicardoso.com
https://www.facebook.com/psikellicardoso
http://instagram.com/PSIKELLICARDOSO
https://www.youtube.com/channel/UCe0z7PnXdl9boRn2hrbgEnA
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