
10 Dicas para educar 

uma criança difícil.

Madrinha de Condão



Método Madrinha de 

Condão     O projeto “Madrinha de Condão” nasceu a partir do sonho de 

uma educadora que desejou unir sua paixão pela educação, pela 

aprendizagem on-line e pelas crianças. 

Surgiu da crença de que seria possível proporcionar um 

aconchego emocional às nossas crianças, utilizando-se o mundo 

virtual, desde cedo presente em suas vidas. Muitas vezes nós, 

mães e pais, acabamos por envolver-nos em problemas do 

cotidiano e em determinados momentos deixamos escapar 

algumas oportunidades de ouvir ou perceber os sentimentos de 

nossos pequenos. 

Assim, demos vida à nossa fada madrinha “Clara” que, com sua 

ternura e energia positiva irá contagiar a todos e levar aos nossos 

pequenos: alegria, encantamento, força, coragem e 

determinação para enfrentar algumas de suas principais 

dificuldades e medos da vida infantil. 



Introdução
Se você possui uma criança de temperamento difícil em casa, certamente reconhece que não é 

fácil lidar com o comportamento inadequado dela e nem sempre você está pronto para impedir 

que a rotina familiar seja isenta de conflitos. 

Tais conflitos, podem retirar a paz do seu ambiente doméstico e gerar um nível de estresse tão 

elevado que, por vezes, você se vê perseguido por pensamentos negativos com relação à sua 

própria competência para gerenciar todo esse caos, não é verdade? 

Pois bem, se esse é o seu caso, respire fundo e saiba que podemos lhe ajudar. 

Inicialmente, é preciso que você esteja disposto a mudar esse cenário familiar e se comprometa 

com a metodologia aqui proposta a fim de atingir os resultados esperados. 

Sem o seu real comprometimento, não haverá mudança. É mais ou menos como quando você 

percebe que está acima do peso e procura um nutricionista.  



Esse profissional, possivelmente, lhe convidará a comprometer-se em seguir uma nova rotina 

alimentar, compreende? Caso contrário, seu peso continuará o mesmo. 

Portanto, esteja aberto à mudança e seja paciente. A  transformação não ocorrerá num piscar 

de olhos. É necessário que você esteja disposto a encarar o desafio e não desista dele. 

Insista, persiga seu objetivo e você colherá os resultados positivos. 

Tenha a certeza de que estaremos juntos com você nessa caminhada. Havendo alguma 

dúvida ou necessidade de apoio, não hesite em nos pedir ajuda. 

 

Estaremos disponíveis por meio do e-mail: contato@madrinhadecondao.com.br 

 

Desejamos muito sucesso nessa trajetória. E garantimos a você que os resultados serão 

compensadores! 

 

Beijos iluminados! 

 

 

          Equipe Madrinha de Condão 



DICA 1- Identifique qual é a 

dificuldade
Para que você possa traçar a melhor estratégia de ação para desenvolver e transformar o 

comportamento de sua criança, é preciso que você identifique qual é a dificuldade dela. 

 

E como identificar isso de maneira adequada? 

Vejamos: nesse momento, é importante que você responda a algumas perguntas: 

1- Sua criança é desobediente? Se sua resposta foi afirmativa, ela desobedece a todos ou 

somente a você? 

2- Sua criança até obedece, mas na primeira oportunidade, ou quando não há ninguém por 

perto ela descumpre os combinados? 



3- Sua criança é mal educada ou apresenta um comportamento de afronta com relação a você 

e aos demais adultos da família? 

 

4- Sua criança tem dificuldades em respeitar regras de qualquer tipo ou apenas as 

estabelecidas por você em seu ambiente doméstico? 

 

5- Sua criança obedece, mas é desorganizada e preguiçosa? 

E, finalmente, 

 

6- Sua criança costuma fazer birra quando contrariada? 

Bem, se sua resposta foi sim para todas ou a maioria das perguntas, você realmente tem um 

grande problema e terá que estar muito disposto a iniciar uma nova rotina de educação, 

propondo novos hábitos e novos comportamentos. 

 



Analisando o perfil de sua criança, observe os seguintes aspectos: 

 

1- Quanto à obediência: se ela desobedece a todos, possivelmente, a noção que ela tem 

sobre o mundo é que todos estão a seu dispor e que todas as suas vontades devem 

prevalecer. Nesse estágio, você deverá mostrar a ela que o mundo não gira ao seu redor e 

que é necessário respeitar as regras de boa convivência, ainda que isso nos custe a renúncia 

de nossa própria vontade. 

Porém, se a desobediência ocorre apenas com você ou na sua presença, fique atento pois, 

talvez, você seja responsável por esse comportamento inadequado. Procure verificar se 

você costuma ceder às chantagens emocionais propostas por ela ou se você costuma 

atender prontamente às suas exigências e fecha os olhos pra o seu mau comportamento. 

Caso isso esteja ocorrendo, você deverá mudar a sua postura. Veremos posteriormente 

como fazer isso. 



 2- Quanto ao respeito aos mais velhos e ao cumprimento de regras: se ela não respeita a 

autoridade de ninguém, está na hora de ensinar-lhe que sozinha ela não é nada e que deve 

submeter-se à autoridade de quem cuida dela, caso contrário, quando ela se tornar adulta, terá 

problemas em seu trabalho, por exemplo. Mostre a ela que você deve obediência ao seu 

próprio chefe, mesmo sendo adulta e que deve respeitar as regras de seu trabalho. 

 

3- Quanto à organização e responsabilidade com os seus pertences: é necessário que a criança 

entenda que um ambiente saudável é organizado e que se ela deseja retirar um brinquedo para 

brincar, deverá guardá-lo após o término da brincadeira. A arrumação e organização trazem 

inúmeros benefícios psicológicos e, além disso, fica muito mais fácil localizar algo que se 

encontra sempre no mesmo lugar. Isso facilita a vida e impede os pequenos desgastes com o 

desperdício de tempo para procurar algo que não se sabe onde deixou. É necessário, também, 

que a criança entenda que ela deve ter responsabilidade com os seus pertences, devendo 

preservar seus brinquedos e objetos pessoais. Isso fará com que ela valorize o que você lhe dá. 



Quanto à birra: lidar com a frustração é essencial para o desenvolvimento da maturidade 

emocional da criança. Portanto, não se preocupe quando por ventura a criança começar a 

chorar por ter sido contrariada. Desde que ela entenda o motivo de não ter o que deseja, ela 

se conformará com a perda e tenderá a se adaptar às possíveis mudanças que a vida lhe 

imporá quando adulta. 

 

Um adulto saudável e emocionalmente equilibrado, encara as frustrações e obstáculos como 

motivadores para prosseguir lutando pelo que almeja, desde que isso seja bom para ele e 

para os demais envolvidos. Portanto, lidar com a frustração na infância será essencial para 

desenvolver a autoconfiança, habilidade desejável para o sucesso. 
 

Pois bem, identificando qual é o problema principal do mau 

comportamento, seguiremos para o estabelecimento de regras que 

deverão ser claras e de fácil entendimento para a criança. Objetividade é 

importante, pois se você entende as regras, terá maior facilidade para 

cumpri-las 

É o que veremos a seguir. 

 



DICA 2- Estabeleça 

regras claras
A sociedade é composta por diversas regras que promovem o bem comum e a convivência 

harmônica entre as pessoas. É importante que a criança saiba que ninguém vive sem cumprir 

regras. Sendo assim, mostre a ela as suas próprias regras, como por exemplo: o horário de 

chegada e de saída do seu trabalho, a necessidade de pagar as contas em dia, de respeitar os 

sinais de trânsito, etc. 

 

Além disso, é essencial que você explique à criança o motivo do cumprimento da regra. As 

regras existem para nos trazer benefícios ou segurança e não simplesmente para serem 

cumpridas pela vontade de uma determinada pessoa. 



Assim sendo, mostre a ela que há uma explicação plausível ou um motivo coerente para o 

cumprimento de cada regra no ambiente doméstico. 

 

Como exemplo dessa coerência, podemos citar: 

 

1- Hora de dormir e de acordar: ter um horário definido para dormir é essencial para a saúde física 

e mental da criança, principalmente, se ela for para a escola no período da manhã. Uma boa noite 

de sono é fundamental para que o cansaço não a impeça de assimilar de maneira produtiva os 

conteúdos que serão trabalhados na escola. 

Além disso, se você permite que a criança fique acordada até tarde da noite, em que momento 

você estará disponível para se dedicar a você mesmo, às tarefas domésticas que porventura sejam 

suas e ao seu cônjuge??? É importante que você reserve um período da noite para você, caso 

contrário, estará sempre refém dos horários e das rotinas infindáveis de sua criança, o que não é 

nada saudável para sua saúde física, mental e emocional. 

 



2- Hora de comer: É muito importante que a criança saiba que a rotina da casa não está a 

mercê de suas próprias vontades e imposições. Há quem deixe que a criança determine os 

horários de alimentação e isso não é recomendável. 

 

Primeiramente, porque ter um horário definido para as refeições é um hábito saudável e, 

além disso, a criança não possui a noção de tempo estruturada e se você deixar que ela 

conduza os seus próprios horários, certamente ela será estimulada a cometer dois erros 

muito comuns: o primeiro de não querer parar de brincar para comer, pois a diversão pra ela 

é muito mais importante e o segundo de querer comer ou beliscar o dia todo, hábito 

inadequado e não recomendável pelos profissionais da nutrição. 

Outro aspecto a ser considerado nesse contexto das refeições, é o local correto para se 

alimentar. Se você deseja educar sua criança, ensine-a que pessoas educadas comem à 

mesa. Além disso, é preciso que você e seu cônjuge também cumpram essa regra, pois seu 

exemplo será essencial para a formação desse hábito salutar. 

Portanto, se você estabeleceu que a rotina de alimentação deve ser cumprida na mesa, 

todos deverão fazer as refeições à mesa, nada de sofá ou qualquer outro local. A regra tem 

que valer para todos, é uma questão de coerência. 



 

3- Organização do ambiente doméstico: Ensine à sua criança que o ambiente doméstico deve 

ser preservado e deve proporcionar um aconchego aos familiares. Se a criança não deseja mais 

brincar com algum objeto, deve guardá-lo antes de retirar outro. Essa é uma tarefa simples que 

deve ser estimulada desde muito cedo. Estimule-a a fazer isso brincando, sem perceber que é 

uma obrigação e sim uma necessidade de organização. 

Cabe ressaltar, que a criança deve ser estimulada a cuidar dos seus pertences e guardar os seus 

brinquedos faz parte desse cuidado. Ela também precisa sabe que as pessoas não são 

obrigadas a arrumar a sua bagunça e vale mencionar aqui que, do mesmo modo que você dará 

o exemplo para o cumprimento das regras anteriores, lembre-se de cumprir também essa, ou 

seja, mantenha os seus pertences organizados, caso contrário, ficará difícil exigir que a criança 

faça aquilo que você mesmo não realiza. Pura demagogia e tal procedimento não contribuirá 

para a formação de um caráter ético de sua criança. 



4- Comportamentos não aceitáveis: Estabeleça com a criança quais serão os comportamentos 

não aceitáveis no ambiente doméstico, como por exemplo: gritos, palavras feias, desobediência 

às regras, agressões verbais ou físicas, etc. É recomendável que você, em parceria com toda a 

família estabeleça as regras do que NÃO fazer, escrevendo numa cartolina ou outro papel de um 

tamanho adequado. 

Depois de definidas as regras, deixe-as expostas em local de fácil visualização e relembre sempre 

a criança sobre os “combinados”, ou seja, as regras. 

 

Quando a criança é muito pequena e não sabe ler, você pode usar ilustrações para definir as 

regras de maneira visual mais adequadamente. 

 

Outras regras poderão ser estabelecidas de acordo com os hábitos e costumes de sua família. 

Essas são apenas as sugestões mais essenciais. Fique à vontade para combinar e expor as suas 

próprias regras. 

 

Lembre-se apenas do mais importante: AS REGRAS DEVERÃO SER CUMPRIDAS POR TODOS, 
INDISTINTAMENTE. 

Adicionar um pouquinho de texto



DICA 3- Estabeleça a 

multa
Após estabelecidas as regras, explique à criança qual será a multa para o descumprimento. 

Esclareça que na sociedade, quando descumprimos as regras, temos que pagar multas, como 

por exemplo, quando ultrapassamos a velocidade permitida ou quando esquecemos de pagar 

uma conta na data correta. 

 

E como deve ser essa multa? Bem, recomendamos que você seja coerente nesse momento. A 

multa deverá ser adequada à idade da criança e ao descumprimento da regra, ou seja, situações 

mais graves deverão receber multas maiores. 

Adicionar um pouquinho de texto



DICA 4- Reconheça o 

esforço
Depois que você já estabeleceu as regras da casa e que a criança já entendeu que se ela as 

desrespeitar, pagará multa, é hora de reforçar o comportamento positivo. 
 

Nesse caso, elogie muito e sempre que ela agir de maneira correta e educada. Foque nos 

acertos. Isso fará com que a criança se sinta valorizada e queira cada vez mais receber o seu 

apreço. 
Os reforços positivos funcionarão como um prêmio ou recompensa emocional para a criança. 

E quem não deseja receber um elogio, não é verdade? 



Os seres humanos necessitam de aprovação para se sentirem pertencentes aos grupos 

sociais aos quais fazem parte e, nesse caso, o primeiro grupo ao qual pertencemos é o 

familiar. Assim sendo, é importante que a criança tenha a necessidade de se sentir 

aprovada no seu meio doméstico. 

 

O que não deve ocorrer é uma aprovação sem mérito. 

É muito comum observarmos pais que “fecham os olhos” para os erros e 

comportamentos inadequados do filho e, na maioria das vezes, para não ter trabalho, 

negligenciam a educação de sua criança. Há quem não queira se estressar e por esse 

motivo, prefere-se a omissão. 

Educar dá trabalho e, apesar de sabermos disso, nem sempre estamos dispostos a pagar 

o preço do desgaste emocional que será inevitável. Nesse caso, é importante que você 

estabeleça, de forma clara, quais são os seus objetivos. 



O que você deseja? Deseja simplesmente ter um filho ou deseja educar um filho? A escolha 

será sempre sua, porém, os frutos dela também serão. 

 

O futuro de sua criança estará diretamente relacionado com suas próprias escolhas. Ainda 

que você não tenha responsabilidade sobre as escolhas futuras de seu filho, terá sim a 

responsabilidade de prepará-lo no presente, dando-lhe as ferramentas necessárias (valores) 

e direcionamento adequado. 

 

Agindo de maneira adequada no presente, com a orientação necessária e o equilíbrio 

emocional exigido (sim, porque em determinados momentos você irá ser testado no limite 

de sua paciência), suas chances de sucesso serão certamente maiores com relação ao 

futuro de seus filhos. 

 

E o que mais almejamos é que eles desfrutem de condições e possibilidades muito maiores 

do que as que tivemos, não é mesmo? Então, cuide do presente e tenha a certeza de que 

valerá a pena cada esforço empreendido. 

 



DICA 5- Dê a sua 

presença.
Um dos grandes conflitos que temos na condução da educação de nossos filhos refere-se ao 

pouco tempo que temos disponível para nos dedicarmos a eles. 

 

Com o cotidiano atual exigindo de nós maior dedicação nas diversas áreas em que atuamos, 

principalmente na profissional, fica cada vez mais difícil conciliar trabalho, casa, família, lazer e 

filhos. 

E o que fazemos muitas vezes? Na tentativa de suprir nossa ausência física, acabamos por 

negligenciar algumas regras, nos omitimos com relação ao mau comportamento da criança 

porque temos muito pouco tempo com ela e não queremos causar um conflito e, assim, iniciamos 

uma barganha emocional dando brinquedos, levando ao cinema, ao shopping, ao clube, 

agendando vários compromissos sociais para tentar amenizar nossa ausência. 



Pois bem, diante de tantas cobranças, vale a pena refletir sobre alguns aspectos 

relevantes. 

 

Inicialmente, devemos responder à seguinte pergunta: - Por que estamos ausentes? 

Por motivos profissionais? Se a resposta for afirmativa, possivelmente, não haverá 

nada a fazer a esse respeito a não ser que você mude para um emprego com uma 

jornada de trabalho reduzida, o que é pouco provável que aconteça. 

 

Posteriormente, verifiquemos como é a condução do tempo que nos sobra com 

nossos filhos. No fim de semana, por exemplo… O que costumamos fazer? 

Aproveitamos os momentos domésticos para unir a família e desenvolver tarefas 

conjuntamente com nossos filhos ou queremos nos livrar dos possíveis desgastes 

dos choros, vontades, birras, desentendimentos, etc e acabamos por sair de casa 

com as crianças para nos livrarmos desses problemas? 



 

Nesse caso, é preciso analisar atentamente essas pequenas questões. Não estamos 

querendo dizer que não devemos ter momentos de lazer com nossos filhos e que 

teremos que ficar confinados em casa durante todas as folgas para educá-los de maneira 

alienada e estressante. 

 

Estamos apenas querendo refletir sobre a necessidade de aproveitarmos os poucos 

momentos que temos para conhecer nossos filhos e nos deixarmos conhecer por eles. E 

os momentos em que estamos em casa são os mais adequados para desenvolver essa 

convivência. 

 

E nada melhor do que deixar que as crianças participem conosco de algumas tarefas 

domésticas, como ajudar a arrumar a mesa para o almoço, organizar os quartos, os 

brinquedos, recolher a roupa suja, retirar o lixo, etc. A contribuição da criança é 

imprescindível para que ela se sinta parte integrante do ambiente doméstico e não uma 

visita que em nada contribui. 



Nesses momentos, aproveite para conversar com ela, contar casos sobre sua 

infância, o que mais gostava de fazer, como eram seus irmãos, suas brincadeiras e 

dê a chance de sua criança ouvir suas histórias e também escute as dela. Pergunte- 

lhe como vai a escola, qual é seu melhor amigo, o que ela mais gosta de brincar 

com esse amigo, o que menos gosta, etc… Desfrute desses momentos… 

 

Cada momento desse, de convívio mais próximo, é extremamente valioso e criará 

laços profundos entre vocês. Então, faça valer a pena. 

O importante é que você se faça presente na vida da criança, demonstrando afeto, 

carinho e atenção. Até mesmo na hora de cobrar o cumprimento das regras 

domésticas ou de cobrar o pagamento da “multa”, é imprescindível que você 

demonstre a ela que se está corrigindo o seu comportamento inadequado, é 

porque você a ama e deseja que ela se transforme num adulto feliz e equilibrado. 

 



Agindo dessa forma, sua criança crescerá com a certeza de sua importância e se sentirá 

acolhida e amada. É muito comum que a criança teste seus limites simplesmente para 

chamar a sua atenção. O que ela deseja é o seu afeto, é se sentir importante para você. 

 

Nesse caso, não perca a oportunidade de dizer-lhe o quanto você a ama. A omissão é o pior 

sentimento que você pode dar ao seu filho, pois isso será interpretado como abandono 

emocional. Quem ama cuida, se importa, luta pelo outro, quer que o outro se transforme 

numa pessoa melhor. 

Então, dê a seu filho o melhor de todos os presentes: sua presença. E ainda que você esteja 

distante dele por motivos profissionais, ele guardará em seu coração a certeza de que você 

está momentaneamente ausente, mas que está emocionalmente comprometido com sua 

educação e seu crescimento. E isso não tem preço!!!   



DICA 6- Dê o exemplo
 

O exemplo é a primeira referência da criança. Antes mesmo dela conseguir se 

comunicar com sua família por meio de sons ou palavras, sua família já se comunica 

com ela por meio de ações. Essa é a primeira aprendizagem. A criança devolve o que 

recebe de seu ambiente doméstico. 

Todos nós sabemos que ninguém educa ou transforma um ser humano sem 

transformar a si mesmo, portanto, se você não está disposto a comprometer-se com a 

educação de seus filhos a partir do seu próprio exemplo, esqueça.



 As palavras mágicas da boa convivência (por favor, com licença, desculpa, obrigado) devem sim 

ser repetidas no ambiente doméstico. Se a sua criança convive num ambiente educado e gentil, 

certamente repetirá esse padrão de comportamento com outras pessoas fora de casa. 

 

Outros comportamentos importantes que devem partir de você e de seu cônjuge são: 

 

- acordar sua criança com um bom dia adequado. Nada de mau humor. Se você não está num 

bom dia, explique à sua criança que deseja permanecer calado, porém, não deixe de agir de 

maneira educada. Ninguém tem culpa de seus problemas, principalmente, seus filhos; 

 

- evitar gritos. Se deseja que sua criança aprenda a falar baixo, preste atenção no seu tom de voz. É 

adequado? Ou quando você fala parece que está brigando com alguém? É importante que sua 

criança saiba a diferença entre o tom da voz que usamos para falar com uma pessoa num 

ambiente fechado (com discrição) e o tom que usamos para falar num ambiente aberto com um 

grupo de pessoas; 



- Ensine sua criança a dizer sempre a verdade e recompense-a por isso. Ainda que ela deva 

pagar uma multa por contar algo que fez de errado, explique a ela o quanto você tem orgulho 

de ouvi-la dizendo a verdade. É importante ressaltar, logicamente, que essa postura também 

deverá partir de você. Nada de mentir na presença da criança. Tal atitude servirá apenas para 

ensinar seu filho a agir com hipocrisia, o que imaginamos que não seja o seu objetivo; 

 

- cumpra todas as regras que você mesmo estabeleceu, afinal, a regra vale para todos e é 

importante que a criança tem essa noção para entender e desenvolver o senso de justiça. 

Nada pior do que a criança perceber que a regra só vale para ela, pois isso poderá incentivá-la 

a burlar as regras a fim de não ter que pagar as “multas”; 

 

-  ou faça comentários maldosos sobre terceiros diante de sua criança. Esse comportamento 

não é ético e fará com que seu filho considere normal desenvolver o hábito da fofoca, o que 

será lamentável. Portanto, saiba se calar diante de situações que possam induzir-lhe a tais 

ações. Nesse caso, o silêncio será a melhor alternativa e sua criança saberá identificar sua 

postura correta e ética; 

 



- Vendo o seu exemplo, sua criança crescerá agindo da mesma forma com muita naturalidade. 

Lembre-se de cumprimentar a todos e usar de gentileza indistintamente em situações 

corriqueiras, tais como: dando um bom dia aos funcionários da escola, sendo gentil ao ceder 

sua vez na entrada do elevador, no trânsito, etc. Fatos simples do cotidiano poderão ser 

assimilados por sua criança e reproduzidos por ela sem esforço algum, unicamente pela força 

do seu exemplo. 

 

Essas e outras inúmeras situações poderiam ser citadas nesse momento, mas acreditamos que 

você já tenha percebido que em qualquer momento de sua vida é possível oferecer um 

exemplo positivo a fim de educar e transformar o comportamento de sua criança. 

 

Finalmente, gostaríamos de ressaltar que ninguém é 100% todo o tempo e haverá aquele 

momento em que você cometerá seus próprios erros. Entretanto, quando isso ocorrer, aproveite 

a oportunidade e seja honesto com seu filho assumindo suas próprias fraquezas, lembrando 

sempre de pedir desculpas. Isso fará com que seu filho o respeite e o admire ainda mais. 



DICA 7- Ignore os erros
Antes que você imagine que ignorar os erros seja um contrassenso e que vai de encontro a 

tudo o que já dissemos até o momento, gostaríamos de garantir que não é o caso e já 

esclarecemos. 

 

Como vimos anteriormente, há momentos em que a criança testa os nossos limites com o 

objetivo de simplesmente chamar a nossa atenção. E, geralmente, essas situações ocorrem 

naquelas horas em que estamos muito ocupados ou realizando uma tarefa que não podemos 

parar imediatamente, não é verdade? 

Pois bem, e o que acontece nessas ocasiões? A tendência é que façamos de conta que nada 

está acontecendo ou que não estamos percebendo o comportamento inadequado da 

criança. 



Quando isso acontece, tenha a certeza de que você não está contribuindo para a 

mudança de comportamento de sua criança, está simplesmente adiando o problema. 

 

A melhor atitude nessas horas é você manter a calma e alertar a criança que, apesar de 

você estar ocupado naquele momento, está percebendo sim a atitude inadequada dela e 

lhe dê até 3 avisos para que pare de agir daquela maneira. Caso os alertas não sejam 

considerados, avise-a de que você irá cobrar-lhe a “multa” assim que acabar de realizar 

sua tarefa. 

Nesse caso, cumpra o que disse e não deixe passar muito tempo, pois dependendo da 

idade da criança, sua memória não arquivará a situação por muito tempo e a multa não 

surtirá o efeito desejado porque ela, possivelmente, já esqueceu o motivo da cobrança. 



Dito isso, partiremos para a explicação do título desse capítulo pois acredito que você, nesse 

momento, ainda não tenha compreendido bem aonde queremos chegar. 

 

Bem, o que seria então: “ignorar os erros”? 

 

O que queremos dizer com isso é que você não deve se omitir quando sua criança agir mau, 

porém, também não deve focar sempre nos erros. Focar nos erros é reforçar o mau 

comportamento e isso é tudo o que nós não desejamos e não recomendamos. 

 

Para que sua criança mude ou transforme seu comportamento, é necessário que ela entenda o 

que está fazendo de errado, qual é o comportamento que você deseja que ela tenha e que, 

apesar dos seus erros, você a ama muito. 

 

Agindo assim, você terá grandes chances de transformar sua criança num ser adorável e 

equilibrado. Mas para que os resultados sejam alcançados, é importante que você não fique o 

tempo todo lembrando a criança que ela cometeu aquele erro. 



Uma das melhores ações que você pode realizar no dia a dia com seu filho e reforçar o 

comportamento que você deseja que ele tenha, é elogiá-lo sempre que ele agir 

corretamente. E faça isso muitas vezes e, inclusive, na presença de outros familiares. 

 

Tal atitude fará com que a criança sinta necessidade de receber mais elogios e isso fará 

muito bem à sua autoestima. Dessa forma, ela será estimulada a agir da maneira correta e 

adequada que você deseja que ela aja. 

 

Finalmente, lembre-se que todos cometemos erros e acertos, o que é perfeitamente natural 

e faz parte do crescimento de todo ser humano. Os erros nos impulsionam para outras 

tentativas mais acertadas e assim nos tornamos seres cada vez melhores, não é mesmo? 



DICA 8 - Invista na 

frustração
Quando o assunto é frustração, temos que ter alguns cuidados porque – apesar de a frustração 

ser necessária em nossas vidas e saber lidar com ela ser bastante proveitoso para o nosso 

crescimento – quando os pais passam da medida, ela pode se transformar num tormento para a 

criança e produzir um efeito indesejado, como por exemplo, afetar sua autoestima, o que não é 

recomendável. 

 

Nesse caso, o que devemos fazer e como fazer? 

 

Bem, inicialmente, é importante que você entenda que frustrar é não atender a todas as vontades 

e desejos de sua criança, pois ela deve aprender que a vida nem sempre nos dá o que queremos. 

 



Assim sendo, é necessário que ela aprenda a lidar com a possibilidade de não conseguir 

o que deseja, o que é recomendável. Entretanto, cabe salientar que todo excesso é um 

desequilíbrio. 

 

Da mesma forma que é aconselhável frustrar, também é indicado que a criança consiga 

realizar alguns de seus pequenos desejos. 

 

Nesse momento, você pode estar se questionando com relação à medida desse 

equilíbrio. Quanto a essa questão, o que podemos orientar é que você atenda, quando 

possível, pois é recomendável que a criança entenda que ela pode ter seus desejos 

atendidos quando o seu comportamento é positivo. Nesse caso, a conquista será 

merecida e alcançar pequenas vitórias certamente fará a criança perceber que vale a 

pena corresponder às expectativas propostas pelos pais. 



Portanto, do mesmo modo que a criança não conseguirá o que pretende agindo de 

maneira inadequada, deverá concluir que se agir corretamente, será elogiada, 

recompensada e até poderá ter algum desejo atendido, seja esse um presente, um 

passeio, um alimento, etc. 

 

E na medida em que ela percebe que tem grande responsabilidade sobre seus erros e 

acertos, ficará mais fácil para ela compreender que é necessário fazer escolhas acertadas 

e isso influenciará muito as suas opções futuras. 

 

Além disso, lidar com a frustração de não conseguir o que se deseja fará com que ela se 

torne mais resistente às adversidades, o que será muito positivo, afinal, temos que educar 

nossos filhos para a vida e não para nossas próprias vontades. 



DICA 9 - Não rotule
É muito comum observar pais que, sem perceberem, acabam “rotulando” seus filhos e, 

certamente, você deve conhecer aquela pessoa que numa conversa entre amigos ou 

familiares diz: “meu filho é terrível”. Pronto! Nesse momento, a criança já está devidamente 

“carimbada” e “rotulada”. 

 

E, apesar de algumas pessoas agirem dessa forma sem qualquer má intenção, é necessário 

que reflitamos sobre essa questão. 

Primeiramente, é preciso considerar que a referência sobre o que seja verdadeiro ou falso, 

para a criança, é sempre o que os pais dizem ou pensam. E se os pais dizem que ela é 

terrível, ela certamente acreditará nisso e tenderá a reforçar essa ideia por meio de mais 

comportamentos inadequados, ou seja, chegamos a um ciclo vicioso. 

 



Então, se a criança “apronta”, os pais dizem que ela apronta mesmo e ela se sentirá na obrigação 

de repetir o mau comportamento, entende? 

E o que fazer? 

Nesse caso, é melhor falarmos acerca do que não fazer, ou seja, não devemos rotular. 

Em hipótese nenhuma, diga algo negativo com relação a seu filho, principalmente, na presença 

dele ou de terceiros. 

 

Ao invés disso, faça exatamente o oposto. Escolha uma  qualidade admirável que ele possua e 

utilize-a, sempre que possível, para elogiá-lo na presença de outras pessoas, inclusive. Isso será 

muito positivo para a sua autoestima e, consequentemente, fará com que a criança sinta-se na 

obrigação de corresponder a essa expectativa positiva. 

Assim sendo, sempre que seu filho inicie um comportamento inadequado, lembre-o de que ele é 

uma criança educada, inteligente, carinhosa, organizada, gentil ou qualquer outra qualidade que 

ele verdadeiramente tenha. 

Dessa forma, você estará incentivando-o a permanecer e agir de maneira positiva e coerente com 

a sua imagem. Vale a pena aplicar essa técnica e conferir os resultados. Você irá se surpreender. 



DICA 10- Ressignifique
Ressignificar é dar um novo significado a algo ou a alguém e é um comportamento 

extremamente positivo para que qualquer ser humano consiga superar os desafios da 

vida. 

 

Quando você ressignifica, está dizendo para si mesmo que nem tudo é como parece e 

que toda situação ou problema pode ser encarado de forma positiva, ainda que seja para 

aprendermos com os próprios erros. 

 

Que saber viver é uma arte, todos já sabemos e para que nossos filhos entendam isso é 

necessário que nós consigamos ressignificar os acontecimentos junto com eles. 



Pois bem, uma das ferramentas que recomendamos para que você ensine seu filho a 

ressignificar ou dar um novo sentido para os fatos é o “bingo da noite”. 

 

Essa ferramenta foi criada por Dayse Alvino, criadora do Método Madrinha de Condão, 

para ensinar a sua própria filha de 8 anos a ressignificar os fatos do dia a dia. 

 

E como funciona? 

 

Antes de dormir, a criança é incentivada a refletir sobre os acontecimentos do seu dia. Ela 

deve pensar em todas as situações que viveu até então e dizer quais foram as boas ações 

que ela realizou ao longo do dia. Após a criança relacionar os fatos positivos, você deverá 

parabenizá-la dizendo: “bingo!!!” Ou seja, reforçando o seu comportamento e a sua 

autoestima. 



Em seguida, após a criança ter enumerado todos os acontecimentos e atitudes positivas, 

deverá refletir sobre o que não foi tão bom no dia. Pode ter sido uma situação vivida ou um 

comportamento/atitude que ela teve que não foi positiva e que deve ser repensada ou 

corrigida. 

 

Assim, a criança será incentivada a rever o seu comportamento inadequado e a pedir 

desculpas, caso tenha magoado ou causado prejuízo a alguém no dia posterior. E no 

próximo dia, novamente na hora de dormir, ela deverá mencionar se corrigiu o seu erro ou 

não. Se corrigiu, você dirá “bingo!!!” novamente. Se não corrigiu, deverá incentivá-la a fazer 

isso o mais rápido possível. 

 

Tal atitude, diária, fará com que a criança ressignifique o seu dia e se comprometa em 

corrigir os seus próprios erros. Dessa forma, você incentivará seu filho a esforçar-se por se 

tornar uma pessoa melhor a cada dia e isso será muito positivo para o seu futuro. 



 

Finalmente, cabe destacar, que o bingo da noite também deve ser feito 

por você na presença da criança. Ou seja, você também deverá 

ressignificar o seu dia contando sobre as suas próprias experiências e 

sobre os seus acertos e erros. Isso reforçará a importância de tal 

experiência. 

 

Você perceberá que a cada dia, sua criança estará mais fortalecida e 

madura para enfrentar os próprios desafios. 



PALAVRAS FINAIS
“Em não havendo mãe, não pode haver filho. Entre ambos os deveres são recíprocos; e se são mal 

cumpridos de um lado, de outro são negligenciados.” (Rousseau)

 Educar é uma tarefa árdua. Sempre foi e sempre será. E para que a educação dê bons frutos, é
necessário que haja comprometimento e esforço diário. 

 
Sabemos que esse esforço nos causa desgastes, conflitos, dúvidas, desencontros, preocupações e

tantos outros sentimentos que ficaríamos aqui enumerando uma infindável relação, entretanto, se você
se dispõe a encarar tais desafios, aplicando as técnicas e estratégias adequadas, suas chances de

êxito serão extremamente maiores. 
 

É claro que não podemos afirmar ou garantir 100% de sucesso, até mesmo porque não temos controle
sobre o caráter e as escolhas de nossos filhos, porém, se você utilizar as melhores sementes para

plantar em seus corações, certamente terá bons frutos a colher no futuro. 



Nós do Madrinha de Condão, estamos aqui para lhe acompanhar nessa trajetória e todos os 

nossos produtos foram cuidadosamente desenvolvidos para garantir que a sua colheita seja 

produtiva. 

 

Estaremos aqui para oferecer a você todo o acompanhamento necessário a fim de diminuir os 

desgastes e as dificuldades, conduzindo você a resultados positivos. 

 

Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, confira as diversas 

ferramentas que temos a lhe oferecer, gratuitamente, em nosso site: 

www.madrinhadecondao.com.br 

Lá você encontrará, além de vários produtos para ajudar seu filho a superar seus desafios e 

fortalecer sua autoestima, diversos textos e orientações disponíveis em nosso blog. 

 

https://www.madrinhadecondao.com.br/


Além disso, temos um canal no YouTube: “Madrinha de Condão”, diretamente
desenvolvido para sua criança. Não deixe de conferir! 

 
Ficamos por aqui, na certeza de ter contribuído para a construção da

transformação de sua criança. 
 

Um grande abraço! 
 
 

                    Equipe Madrinha de Condão 
 
 
 Madrinha de Condão: Porque 

acreditar no futuro é mágico!!!

https://www.youtube.com/channel/UCpV2B1eTxc28NjX38btrYTg

