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Existe fórmula para educar?



Da disciplina do medo 
ao medo da disciplina.



O medo de ser rígidoO medo de ser rígido

Crianças não devem ser 
tolhidas nas suas reações 

para que se tornem adultos 
livres e sem traumas.
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A realidade:A realidade:

Adultos que, quando crianças, não tiveram 
limites, mostram-se indecisos, inseguros, 
incapazes de persistir e lidam muito mal incapazes de persistir e lidam muito mal 
com perdas e frustrações. Aprendem a 
manipular, mentir, como forma de obter 

aquilo que desejam. Apresentam dificuldade 
em assumir responsabilidades e em manter 

o que prometem.



O medo de ser liberalO medo de ser liberal

Pais ásperos cobram, com 
agressividade, 

comportamentos que fogem 
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A realidade:A realidade:

Seus filhos acabam por apresentar baixa 
auto-estima, sentem-se culpados, 

buscam esconder o medo dos buscam esconder o medo dos 
desafios, ora mostrando conduta 

obediente e passiva, ora rebelando-se 
e mostrando explosões emocionais 

sem motivo aparente.



⇒Visão romântica da maternidade / 
paternidade
⇒A dificuldade de se separar do 
filho
São pais que não aceitam que os 
filhos cresçam.
⇒Pais que querem ser confidentes 
dos filhos 
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As dificuldades

para impor

As dificuldades

para impor dos filhos 
⇒Pais que têm marcas amargas na 
história da vida
⇒O “psicologismo” dos anos 60
⇒Mães que trabalham fora de casa 
⇒Perda da guarda dos filhos
⇒Segundo casamento e suas 
conseqüência
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PROTEGER X CUIDARPROTEGER X CUIDARPROTEGER X CUIDARPROTEGER X CUIDAR



ANOMIAANOMIA HETERONOMIAHETERONOMIA AUTONOMIAAUTONOMIA



As três principais características 
das crianças e jovens de hoje:
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das crianças e jovens de hoje:

• Ceticismo
• Multipercepção

• Imediatismo

• Ceticismo
• Multipercepção

• Imediatismo



A importância do autoconhecimentoA importância do autoconhecimento

Precisamos saber quem somos, como lidamos 
com nossos problemas e frustrações, para 

conseguirmos educar com consciência.
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conseguirmos educar com consciência.

• Como me sinto ao receber o “não” como resposta?• Como me sinto ao receber o “não” como resposta?

• Como me sinto ao ter que dizer “não”?

• Como reajo ao medo?

• Como me sinto diante das pessoas que têm poder?

• Como lido com perdas e frustrações?

• Como reajo às críticas?

• Consigo adiar a satisfação de necessidades imediatas em 
benefício de metas futuras?
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O autoconhecimento evita as generalizações 
mentirosas. 

“Todos ficamos irritados quando gritam conosco!”
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Conceito 
distorcido e 

perigoso 
difundido 

pela mídia e 
aceito pelas 

pessoas

É a realização 
irrestrita do 

desejo individual.

pessoas



O conceito consumista de 
felicidade está falido. Um 
novo conceito está em 

construção. Desejos não 
são direitos! Desejos são 

impulsionadores, impulsionadores, 
combustíveis para a nossa 
ação. Para essa mudança, 
precisamos fortalecer os 

valores inclusivos e 
combater os      

valores excludentes.



QUAL O CONTRÁRIO DE MORRER?

O contrário de morrer é NASCER.

Precisamos renascer todos os dias para sermos 
AUTOMOTIVADOS.





Um velho índio descreveu certa vez seus   
conflitos internos:

"Dentro de mim existem dois cachorros, um deles 
é cruel e mau, o outro é muito bom.Os dois estão 

sempre brigando."
Quando então lhe perguntaram qual dos cachorros 
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ganharia a briga. O sábio índio parou, refletiu e 

respondeu: 

"Aquele que eu alimento".
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Precisamos estimular o 
autoconhecimento em nossos filhos.
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comportamento das outras pessoas.

Precisamos ajudar nossos filhos a saber quem são, a 
aprender como lidar com problemas e como reagir ao 

comportamento das outras pessoas.

Criança egoísta precisa 
saber que contará com 

poucos amigos. Não 
sabendo compartilhar, 
perderá a oportunidade 

de aprender com os 
outros.
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saber que será vista 

como antipática, 
afastará algumas 
pessoas de seu 

convívio.
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Criança simpática 
precisa saber que sua 
forma de conviver a 
ajudará a conquistar 

amigos e abrir portas.
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Criança tímida precisa ser orientada a 
romper com a timidez: sem se violentar, 

pode experimentar situações menos 
ameaçadoras até se sentir mais segura e 
perder o medo de errar ou de se sair mal.
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Criança com uma grande 
habilidade, precisa saber que 

talento e treino, estudo e 
disciplina andam juntos.



Locomoção



Papel nº 1 – Estimular o desenvolvimento 
da Auto-estima

Auto-estima saudável é sentir-se competente 
para lidar com os desafios básicos da vida e 

sentir-se merecedor de felicidade.

É essencial desenvolver a auto-confiança em 
nossos filhos para que eles possam enfrentar a 

realidade, mesmo diante de fatos 
desagradáveis.



AutoAuto--estimaestima
É o nível de apropriação 
que temos com relação à 
vida e às exigências que 
ela nos coloca. É o quanto 
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ela nos coloca. É o quanto ela nos coloca. É o quanto 
acreditamos que vamos 
“dar conta”da vida e 

termos sucesso.

ela nos coloca. É o quanto 
acreditamos que vamos 
“dar conta”da vida e 

termos sucesso.





Para construir uma auto-estima saudável em nossos 

filhos, precisamos agir com:

Para construir uma auto-estima saudável em nossos 

filhos, precisamos agir com:

• AUTO-ACEITAÇÃO – Nós, pais somos humanos e erramos. É
preciso admitir que temos imperfeições. A auto-aceitação evita
que nos comportemos na defensiva, fugindo de nossa parcela
de responsabilidade nas situações de vida.

• RESPEITO – Respeito se ensina com ações e não com
palavras. Algumas atitudes respeitosas com nossos filhos:palavras. Algumas atitudes respeitosas com nossos filhos:

• Ouví-los atentamente;

• Não fazê-los passar vergonha diante de outros;

• escutar confidências e manter sigilo;

• prometer e cumprir;

• pedir desculpas por injustiças.



Papel nº 2 – Ensinar a lidar com as emoções

Substituir a censura pelo apoio.

Fazer perguntas exploratórias.

“Encarar” a emoção de frente

• O que aconteceu?

• Quando foi isto?

• Quem o magoou?

• Você está triste?

Criar clima para uma 
conversa aberta e 

não avaliativa, o que 
favorece o 

autoconhecimento.



Estabelecer uma rede 
de apoio emocional.

Combater o 
egoísmo relacional 

Combater o 
egoísmo relacional 

Se o filho parece triste e 
não quer conversar, é 

importante que os pais 
estimulem para que ele 

se abra com alguém.



Regular emoções fortes.

Expressar sentimentos é 
prática necessária, mas de 

forma desencontrada, acaba 
por criar mágoa, 

constrangimento, mal-estar.

Sem regular as emoções, filhos 
crescem com baixa resistência 
emocional, sem mecanismos 
adequados de enfrentamento 
dos problemas inevitáveis no 

curso da vida. Não conseguem 
lidar com pressões.



Deixe o barro secar

Mariana ficou toda feliz porque ganhou de presente um 
joguinho de chá, todo azulzinho, com bolinhas amarelas. 

No dia eguinte, Júlia, sua amiguinha, veio bem cedo 
convidá-la para brincar. Mariana não podia porque ia sair 
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com sua mãe naquela manhã. Júlia, então, pediu à 
coleguinha que lhe emprestasse o seu conjuntinho de 

chá para que ela pudesse brincar sozinha na garagem do 
prédio. Mariana não queria emprestar, mas, com a 

insistência da amiga, resolveu ceder, fazendo questão de 
demonstrar todo o seu ciúme por aquele brinquedo tão 

especial.
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Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu 
conjuntinho de chá jogado no chão. Faltavam algumas xícaras e a

bandejinha estava toda quebrada. Chorando e muito nervosa, 
Mariana desabafou: "Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez 

comigo? Emprestei o meu brinquedo, ela estragou tudo e ainda 
deixou jogado no chão." Totalmente descontrolada, Mariana 

queria, porque queria, ir ao apartamento de Júlia pedir 
explicações. Mas a mamãe, com muito carinho, ponderou:
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em seu sapato? Ao chegar à sua casa você queria lavar 
imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou. Você 

lembra do que a vovó falou?
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Ela falou que era para deixar o barro secar primeiro. 
Depois ficava mais fácil limpar.

Pois é, minha filha! Com a raiva é a mesma coisa. Deixa a 
raiva secar primeiro. Depois fica bem mais fácil resolver tudo.
Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu ir para a sala

ver televisão. Logo depois alguém tocou a campainha Era Júlia, 
toda sem graça, com um embrulho na mão. Sem que houvesse 

tempo para qualquer pergunta, ela foi falando:
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Não tem problema, disse Mariana, minha raiva já secou. E, 
tomando a sua coleguinha pela mão, levou-a para o quarto para 

contar a história do sapato novo que havia sujado de barro.

Segure seus ímpetos, deixe o barro secar para depois 
limpá-lo. Assim você não correrá o risco de cometer uma 

injustiça.
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Lidar com a realidade...Lidar com a realidade...

OTIMISMOOTIMISMO PESSIMISMOPESSIMISMO

Predisposição favorável aos 
acontecimentos. Esperança 

de ação bem sucedida.

Predisposição favorável aos 
acontecimentos. Esperança 

de ação bem sucedida.

Esperar pelo pior. Focar a 
pior parte. Não perceber o 

lado bom.

Esperar pelo pior. Focar a 
pior parte. Não perceber o 

lado bom.

REALISMOREALISMO

Lidar melhor com as 
expectativas. Trabalhar com 
probabilidades. Traçar, no 
mínimo, 2 planos de vôo.

Lidar melhor com as 
expectativas. Trabalhar com 
probabilidades. Traçar, no 
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• Autonomia

• Seletividade

• Planejamento

• Flexibilidade

• Interação

Papel nº 3 – Desenvolver habilidades              
para sobrevivência no amanhã.

O que é importante 
desenvolver hoje, 

em nossas crianças 
e jovens, que pode 
facilitar o amanhã ? 
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• Interação

• Coletividade

• Serenidade

• Criatividade

• Coerência

• Resiliência



A Ação Humana é fruto:A Ação Humana é fruto:

Da Inteligência e Da Inteligência e 

Papel nº 4 – Ajudar os filhos a desenvolverem a 
Educação da Vontade.
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O que move o homem é a Vontade e não a 
Inteligência

Precisamos educar a vontade humana, 
começando por educar a nossa própria vontade.
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Papel nº 5  

Administrar o Administrar o 
tempo pra sobrar 

tempo para   
sermos pais.



– Quantas pedras vocês acham que 
cabem neste frasco?



Após algumas opiniões dos 
presentes, o consultor começou a 

colocar as pedras, até encher o colocar as pedras, até encher o 
frasco.



Todos olharam para o frasco e disseram que 
sim. Em seguida, ele tirou um saco com 

pedrinhas bem pequenas de baixo da mesa. 
Colocou parte das pedrinhas dentro do 

frasco e agitou-o. As pedrinhas penetraram 
pelos espaços encontrados pelas pedras 

Perguntou então:  “- Está Cheio?”

pelos espaços encontrados pelas pedras 
grandes.



O consultor sorriu, com ironia, e 
repetiu:

“-Está cheio?”

“-Não!” - exclamaram os 
ouvintes.



"-Muito bem!" - exclamou o consultor, pousando sobre 
a mesa um saco com areia, que começou a despejar 

no frasco.

A areia filtrava-se nos pequenos buracos deixados 
pelas pedras e pelas pedrinhas.

"-Está cheio?" - perguntou de novo.

Dessa vez os ouvintes duvidaram:Dessa vez os ouvintes duvidaram:

"-Talvez não..."



Pegou, então, um jarro e começou a jogar água dentro 
do frasco, que absorvia a água, sem transbordar. Deu por 

encerrada a experiência e perguntou:

"-Bom, o que acabamos de demonstrar?"



Um participante respondeu:

"- Que não importa o quão cheia está a 
nossa agenda, se quisermos, sempre 
conseguiremos fazer com que caibam conseguiremos fazer com que caibam 

outros compromissos."



"-Não! O que esta lição nos ensina é que, 
se não colocarmos as PEDRAS GRANDES 

primeiro, nunca seremos capazes de 
colocá-las depois. 

E quais são as GRANDES PEDRAS nas 
nossas vidas? nossas vidas? 

São a FAMÍLIA, A PESSOA AMADA, OS 
NOSSOS FILHOS, OS AMIGOS, OS 

NOSSOS SONHOS, A NOSSA SAÚDE. 

O resto é resto e encontrará o seu lugar...”



Obrigado pela atenção!Obrigado pela atenção!

Home-page: www.juliofurtado.com.br

E-mail: Julio@juliofurtado.com.br


