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As intenções dos pais quando tomam decisões na educação dos filhos são as 
melhores possíveis. Contudo, há equívocos, que, se não conscientizados a tempo, 
comprometem a qualidade da relação. São as pessoas que não reveem as suas 
condutas que costumam dizer mais tarde, quando já não há muito o que fazer, a 
popular pergunta: "Onde foi que eu errei? 
 
A proposta desta reunião é dialogar com o fato de cometermos muitos erros no 
processo educativo de nossos filhos, isto porque, além de sermos falíveis, ninguém 
faz curso de pai ou mãe antes de educá-los. Ao contrário, utilizamos nossa 
experiência como filhos para educarmos os nossos. Selecionamos os dez erros mais 
comuns, mas existem dezenas deles. Alguns nem são perceptíveis por nós, dada a 
sua sutileza. Outros, grosseiros, muitas vezes nos fazem pensar e até provocam 
arrependimentos, e mesmo assim continuamos a cometê-los, talvez por toda a vida. 
Objetivamos estimulá-los a refletir sobre sua relação com os seus filhos, 
orientando-os para a prevenção de futuros erros. 
 

”Sempre elogio meu filho” 
Incentivar e apoiar as atitudes de uma criança parece um caminho 100% seguro 
para garantir uma boa autoestima.  O problema é que o exagero pode levar a um 
efeito exatamente contrário. Até os anos 70 não havia uma preocupação nítida com 
a questão da autoestima dos filhos. Posteriormente, os pais começaram a elogiar 
qualquer coisa. Tania Zagury, mestre em educação e autora do livro, “Filhos: manual 
de instruções” (Editora Record), ressalta que encorajar e parabenizar um filho 
deve fazer parte da rotina da família, desde que os pais percebam que as crianças 
realmente se esforçaram para atingir o objetivo. Leia também: Limites: essenciais 
para a criança e “Filhos: manual de instruções” (Editora Record). 
 

“Deixo meu filho dormir um pouco mais tarde para ficar comigo” 
Pesquisas apontam que uma hora a menos de sono por dia pode significar problemas 
como comprometimento da capacidade intelectual, do bem-estar emocional, déficit 
de atenção e obesidade. Apesar de não haver ainda um consenso estabelecido pelos 
estudiosos, muitos defendem a ideia de danos causados pela diminuição de horas de 
sono para crianças e adolescentes. 
“Os pais trabalham fora e acabam chegando tarde. Para compensar essa ausência 
permitem que seus filhos fiquem acordados até mais tarde em sua companhia. O 
psicólogo clínico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Marcelo 



Quirino concorda: “um sono ruim pode gerar alterações afetivas, cognitivas e 
sociais”. Leia também: Por que você pode (e deve) fazer seu filho dormir bem 

“Ensino a meu filho que somos todos iguais” 
Qual a forma ideal de falar sobre diversidade racial com as crianças? Muitos pais 
acreditam que expor a criança a um ambiente multirracial, sem necessariamente 
apontar diferenças físicas como a cor da pele, seria o suficiente para desencorajar 
o preconceito e fazer com que o filho encare tudo com naturalidade. Para Po 
Bronson e Ashley Merryman, ficar apenas no discurso de “somos todos iguais” não é 
o caminho ideal. Autores defendem a abordagem mais clara do tema com diálogos 
exatamente sobre essas diferenças físicas e por que elas não devem ser motivo de 
discriminação.  

O importante é ensinar a respeitar as diferenças. “Dizer que somos todos iguais 
acaba sendo uma mentira mesmo. Outra abordagem é necessária”. 
“A criança enxerga diferenças físicas. É uma questão visual. Precisamos ensinar 
que essas diferenças existem e nem por isso um é melhor do que o outro. A questão 
do preconceito deve ser trabalhada desde cedo com mais profundidade”. 
Leia também: Como abordar o preconceito com as crianças 

 “Meu filho é superinteligente” 

Será possível detectar hoje os grandes nomes do futuro? O livro de Po Bronson e 

Ashley Merryman conta que milhões de crianças competem por vagas em boas 

escolas nos Estados Unidos, mas que em 73% dos casos todo esse processo seletivo 

mostrou-se equivocado. “Não há como prever se uma criança vai ser bem sucedida, 

mas se ela tiver uma boa educação certamente terá mais chances”, diz Tania 

Zagury. Ela afirma também que “Os pais ou os avós podem até enxergar um gênio, 

entretanto, é o coração falando alto. Tirando o emocional de campo, crianças mais 

precocemente estimuladas possuem maior possibilidade de desenvolvimento 

intelectual”. 

 

“Meu filho assiste a DVDs educativos” 

É sedutor pensar nos vídeos educativos disponíveis na prateleira das lojas como 

ajudantes poderosos no desenvolvimento da fala do seu bebê. Um engano comum, 

segundo os autores de “Os 10 Erros Mais Comuns na Educação de Crianças”. O 

assunto é tão polêmico que foi alvo de um comunicado da Academia Americana de 

Pediatria condenando o uso de vídeos para crianças de até dois anos de idade. 

O psicólogo Marcelo Quirino explica que o desenvolvimento da linguagem é acima de 

tudo afetivo. “O vídeo é passivo e não estimula a interatividade com a criança. É 

uma ferramenta auditiva e visual. Não substitui o afeto e o diálogo entre pais e 



filhos”. 

Leia também: Crianças de até dois anos devem assistir televisão? Opine 

   
Compensar a ausência dando presentes ou dinheiro ao filho.  
Dar mesada muito cedo, tentar falar de dinheiro com a criança usando termos que 
ela não entende, esses são alguns dos erros que os pais cometem em relação à 
educação financeira dos filhos, na análise de especialistas no assunto 
Para a educadora financeira Cássia D’Aquino, o principal equívoco é achar que a 
criança não precisa ser educada sobre o tema. 
"É um erro atribuir a responsabilidade da educação financeira à televisão, aos 
amigos ou à publicidade. Quem realmente interfere e estimula os filhos, em todos 
os aspectos, são os pais", diz. 
O livro "Pais inteligentes enriquecem seus filhos" (Editora Sextante) afirma que os 
pais erram, por exemplo, quando deixam de envolver as crianças nas decisões 
financeiras da família. 
"O filho pode ser convidado a participar do planejamento do orçamento das férias, 
da ceia de Natal ou de um fim de semana de passeio, por exemplo", sugere. 
Para Modernell, o mais adequado é fazer a abordagem em momentos relacionados a 
assuntos de interesse da criança. 
"Se ela quer comprar uma bola, por exemplo, o pai pode ir com ela até duas ou três 
lojas para mostrar a importância da pesquisa de preços." 
 
Mesada, só a partir dos 11 anos 
Segundo Cássia, a mesada não deve ser dada à criança antes de ela completar 11 
anos, porque é só a partir daí que ela tem a noção exata da duração do mês. 
"Antes dos 11 anos, o ideal é dar uma semanada. Assim, se ela gastar todo o 
dinheiro e 'falir' no meio da semana, por exemplo, não precisará esperar tanto 
tempo para se recuperar", ensina. 
Os especialistas também reprovam os pais que, na ânsia de dar aos filhos o que não 
tiveram, tentam satisfazer os desejos das crianças comprando presentes ou dando 
dinheiro de forma não planejada. 
"Dessa forma, criamos a ilusão de que podemos compensar nossa ausência com a 
compra de bem-estar para os filhos", diz Gustavo Cerbasi 
Outro erro comum, afirma Modernell, é achar que dar uma mesada já é suficiente. 
"Além de dar dinheiro, é importante que os pais deem orientação com relação ao 
planejamento e à poupança." 
Dar dinheiro à criança sem data certa e valor definido também pode ter um efeito 
inócuo na educação financeira, afirma Cássia D’Aquino. 
"A função da mesada é permitir que a criança possa começar a organizar seu 
dinheiro. Sem uma frequência, ela não tem como se planejar." 
 
Não faça ameaças se não for cumpri-las  
Antes de dizer que o filho desobediente ficará sem sorvete até o ano que vem, os pais 
precisam pensar – de verdade – se poderão cumprir a promessa. Ameaçar e não 
cumprir, para o psicólogo Caio Feijó, autor do livro “Pais Competentes, Filhos Brilhantes 



– Os Maiores Erros dos Pais na Educação dos Filhos e os Sete Princípios Fundamentais 
para Prevenir essas Falhas” (Novo Século Editora), gera filhos que perdem o respeito 
pelos pais. Se ele não se comportou direito, melhor vetar aquela festinha do amigo que 
está próxima – e cumprir – do que proibir que ele jogue videogame para sempre. 
Dica: Transforme ameaças em avisos, passando a mensagem sem violência. 
 
Não dê ordens dúbias para a criança  
Para o psicoterapeuta e educador Leo Fraiman, os pais que não decidem juntos os 
padrões da educação do filho cometem um grande erro. Se a mãe diz que o filho não 
deve ir dormir mais tarde em dia de jogo do time preferido e o pai acaba deixando, a 
criança não irá entender o que deve fazer. 
Dica: Os pais devem decidir as regras a dois – e cumpri-las. 
 
Seja firme e paciente  
Frustrar a criança a ajudará a lidar com as adversidades da vida no futuro. “Dizer ‘não’ 
é prerrogativa e obrigação dos pais quando necessário”, diz Caio Feijó. Portanto, os pais 
devem ser firmes em suas ações e não deixar para resolver um problema depois que ele 
já passou. Resolver de cabeça quente também não adianta: diante de um 
comportamento inadequado, insista e, se necessário, conte até mil. Mas sempre evite 
dizer que a criança é malcriada e não faz nada direito. 
Dica: “É mais seguro sugerir que aquilo que ela fez foi errado e é melhor não se 
repetir”, diz João David.  
 

 

Nutridicas  

A alimentação da criança deve fornecer nutrientes para: 

• Obter energia para atividades musculares; 
• Promover a formação e reparação de novos tecidos (crescimento); 
• Favorecer a manutenção do organismo. 

 

� Alimentação deve ser sempre variada, proporcionar satisfação 
e prazer, evitando a monotonia alimentar. 

 

� A reeducação alimentar, começa em casa, basta darmos o bom 
exemplo. Na verdade, consiste em um aprendizado, evitando sempre 
os alimentos industrializados ou de fácil acesso. 

� Estimular a criança a experimentar diferentes sabores, aromas, e 
demonstrar interesse por alimentos mais saudáveis; 



� Mantenha o ambiente alegre e feliz durante o horário das refeições. 
� Manter horários regulares para cafés da manhã, almoços e jantares; 

Certifique-se de que seu filho tome café da manhã, pois pular essa 
refeição deixa a criança com fome, cansada, e ela estará desanimada, 
além disso, acabará comendo algo não saudável, ou que não deveria no 
intervalo; 

� Proporcionar um bom café da manhã, incluindo frutas, jamais deixar a 
criança em jejum por horas. 

� Obedecer a intervalos de 2 a 3 horas de uma refeição para outra, 
sem oferecer nada entre elas (balas, pirulitos, doces em geral, etc), 
apenas água; 

� Oferecer lanches mais saudáveis: Frutas, sucos ou iogurtes, evitando 
biscoitos e salgadinhos. 

� Dar água e sucos depois das refeições (meia hora depois), e não 
durante, pois atrasa a digestão; 

� Jamais recompense ou ameace a criança com comida; 
� Colocar pouca comida no prato (alimentos que mais tolera), e sempre 

esperar que ela queira repetir espontaneamente, jamais forçar que 
coma tudo. 

� Oferecer um determinado tipo de alimento, mais de dez vezes, porém 
variar no sabor, aroma, textura, na forma de cortar o alimento ou de 
como apresentar determinado prato. 

� Nunca faça comentários a respeito de alimentos que você ou outro 
membro da família não goste, perto da criança. 

� Evite discutir os caprichos alimentares da criança; 
� Os responsáveis não devem se preocupar com respingos dos alimentos 

( chão ou roupas ); 
� Caprichar na apresentação do prato, fazendo bem colorido, quanto 

mais colorido, maiores as possibilidades de que ela dê atenção ao 
prato na sua frente e queira experimentar cada alimento sugerido. 

� Lembre-se a família sempre deve dar o exemplo, alimentando-se da 
forma mais saudável possível, com dieta equilibrada e balanceada, 
livre de excessos ou exageros que possam comprometer a saúde da 
criança futuramente. 

�  Respeitar o momento do sono da criança, pois dormir bem é 
fundamental ao bom funcionamento do organismo, e também 
possibilita ativar nossas funções vitais (reforça as defesas 
imunológicas, ativa nossa memória e capacidades cognitivas). 

 


