HA paternidade

Seja o melhor pai do mundo!
Negociar é uma arte e se a souber aplicar solucionará qualquer
problema que o seu filho lhe apresente. Veja como se faz!

crianças vão
crescendo, a nego-

ciação torna-se cada
vez mais importante
na educação dos seus filhos. A disciplina
e a formação do carácter devem ser adqui52 j a n e i r o 2 0 1 3

ridas desde cedo, mas nem sempre é fácil
convencer uma criança a fazer o que está
correto. Há que saber persuadi-la e ainda
convencê-la recorrendo à complicada arte
da negociação, lembrando sempre que
existem algumas regras que são puramente
inegociáveis, tais como não roubar, não

gritar, não ser violento, não dizer palavrões
e nunca mentir. Depois disto, abre-se toda
uma panóplia de negociações em que você
deve levar a melhor, mas sempre de forma
subentendida. O seu filho pode ser uma
criança mas não é “parvo”. E lembre-se:
bater não é a solução! Mas já lá vamos…
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o futuro dos seus filhos
depende de modo que
os está a educar agora
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Mentir é feio
Se quando fala com o seu filho tem a impressão
que ele omite alguns assuntos ou mente sobre
eles, é importante cortar esse mal pela raiz.
A mentira pode ser simples ou inocente, mas
também pode esconder problemas mais graves.
Faça assim: A mentira é um comportamento
que não deve ser confundido com a pessoa
e “os pais devem lidar cuidadosamente com
as mentiras dos filhos, pois dizer ‘isto é mentira’
é diferente de dizer ‘tu és mentiroso’”, explica
o dr. Paulo Vitória, terapeuta familiar e professor
na Universidade da Beira Interior. Em certas
fases do desenvolvimento ou em determinados
momentos/circunstâncias, “a mentira é uma
aprendizagem e deve ser aproveitada pelos pais
como uma oportunidade para educar melhor os
filhos. É importante compreender e ser flexível”,
acrescenta. E, no que se refere à mentira, você
é o modelo para os seus filhos e deve aplicar
a regra: ‘Faz como eu digo e faz como eu faço’.
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Birras em locais públicos
Os verdadeiros escândalos que algumas crianças
“protagonizam” quando as vontades não são
feitas é motivo mais do que suficiente para estragar o dia logo pela manhã. Já não basta ver o seu
filho chorar desnecessariamente como ainda
tem de lidar com os olhares das pessoas à volta.
Faça assim: As birras são uma das estratégias
mais poderosas de manipulação e de controlo
do meio. “Face a uma birra de um filho, comece
por entrar em respiração profunda. É fundamental não perder a calma. Se estiver também
a mãe ou outros adultos presentes, devem
manter-se unidos e calmos”, adverte a dra.
Conceição Nobre Rodrigues, psicoterapeuta
e sócia gerente da PH+ (www.phmais.pt).
E já sabe, na medida do possível, nunca ceda
ao pedido que motivou a birra.
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Deitar cedo
O sono é essencial para o desenvolvimento
saudável da criança, mas tem características
muito individuais. Se algumas crianças gostam
de dormir horas a fio (e você pode ter uma noite
descansada), existem outras que acordam ainda
antes do nascer do sol. Mas nem sempre é assim
tão linear…
Faça assim: A hora do adormecer é um momento
privilegiado de interação pais-filhos e pode ser
bastante divertido! “Pense com o seu filho em
atividades que sejam do agrado de ambos e que

o relaxem, deixando-o predisposto ao sono:
leitura de histórias, ouvir música tranquila, banho
quente. O importante é que sejam atividades que
não aumentem o nível de atividade da criança”,
indica a dra. Célia Sales, terapeuta familiar
e supervisora no Centro de Investigação
e Apoio à Família (CIAF) e presidente adjunta
da Associação Portuguesa de Terapia Familiar
e Comunitária (APTEFC). Depois só terá que
tornar essas ocasiões num ritual de final do dia.
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Hora dos trabalhos de casa
Sejamos sinceros, você não gostava dos T.P.C.
da mesma maneira que o seu filho também
não gosta. Contudo, todos sabemos o quão
importante é incutir o gosto pelo estudo e respetivos trabalhos de casa. Se o seu filho bater
o pé e se recusar a terminar as tarefas escolares,
não é motivo para entrar em pânico.
Faça assim: Participe ativamente nesta tarefa.
“Sente-se ao lado do seu filho, ajude-o e, principalmente, faça-o sentir sempre a importância
das suas aprendizagens e do seu estudo. Peça-lhe para expor a matéria escolar em questão
e surpreenda-se com os seus progressos”,
explica a dra. Maria João Café, terapeuta
familiar no Centro de Investigação e Apoio
à Família (CIAF). Experimente jogarem juntos
aos professores e alunos, pois “se o seu filho
sentir os T.P.C. como uma atividade divertida, não
se recusará a cumpri-la”. Experimente esta noite!
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Vícios online
A facilidade no uso do computador e Internet
é algo que deve valorizar bastante tendo em conta
ofuturo do seu filho. O pior é quando a simples
navegação se estende por horas intermináveis
e começa a ser a prioridade dele, deixando para
segundo plano a escola, os amigos reais e até
a comunicação em família.
Faça assim: Mostre ao seu filho aquilo que
o computador e a Internet não lhe podem dar:
“o prazer de poder conviver pessoalmente com
os outros (família, amigos) e as aprendizagens
que daí advêm. Organize momentos de interação
familiar e leve os seus filhos a participar em
atividades com os seus amigos”, aconselha a
dra. Célia Sales. Se o seu filho se habituar a estar
frequentemente com os outros, certamente que
não passará tanto tempo à frente do computador.
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Drogas à distância
A regra mais importante neste aspeto é apenas

uma: você deve ser o exemplo para o seu filho.
Como leitor Men’s Health certamente que não
é fã de vícios nocivos (tabaco, álcool, medicação
em excesso), e isso é a primeira etapa, pois
as crianças tendem a aprender mais com o que
os pais fazem do que com o que eles dizem.
Faça assim: O grande problema no consumo
de drogas começa no primeiro contacto com
elas. “Neste caso exige-se de si clareza de pensamento e clareza no próprio comportamento
(dar o exemplo). É fundamental definir as regras
expressando sem equívocos que o contacto com
as drogas não é aceitável e, ao mesmo tempo,
não deixar transparecer medo”, esclarece o dr.
Paulo Vitória. Caso seja necessário, “deve sempre
admitir a possibilidade de consultar profissionais
especializados em tratamento do uso de drogas
(incluindo o tabaco e o álcool)”, aconselha
o terapeuta.
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Disciplina financeira
Incentivar a independência financeira é crucial para que o seu filho se torne um adulto
responsável, confiante e mais seguro. Agora,
mais do que nunca, é essencial transmitir alguns
valores para que a “austeridade” não chegue
mais cedo.
Faça assim: Desde cedo, fale com o seu filho
acerca do valor do dinheiro, da necessidade da
poupança, dos gastos controlados. “Faça o seu
filho perceber o custo das coisas e ensine-o a
gerir o seu dinheiro. As semanadas ou mesadas
são bons métodos para começar. Mostre-lhe
que, se não gastar imediatamente todo o dinheiro
que tem à disposição, poderá comprar algo que
deseja há algum tempo”, indica a dra. Maria João
Café. O aumento gradual da responsabilização
fará o seu filho crescer mais confiante.
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Ajuda profissional
Dê o primeiro passo e proporcione ao seu
filho todo o tipo de ajuda especializada!
Porque nem sempre é fácil conseguir pôr em
prática as mudanças necessárias, os pais podem
recorrer em fases mais problemáticas (próprias
do desenvolvimento das crianças e dos jovens),
à ajuda de profissionais nas mais diversas áreas.
A Associação Portuguesa de Terapia Familiar
e Comunitária (www.aptefc.org) é uma das
possibilidades. Através do Centro de Investigação
e Apoio à Família (CIAF) oferece um serviço
de consultas de Terapia Familiar a que toda
a comunidade pode recorrer. O atendimento
realiza-se em Lisboa, nas instalações da Universidade Autónoma (Rua de Stª Marta, nº47, 5ºandar)
e as marcações das consultas podem ser feitas
por telefone através do número 965 456 811.
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