Como estimular a
autonomia das

crianças

Nadia Fravetto

Seu filho esquece de levar os materiais
para a escola?
Tem dificuldade em fazer a lição de
casa sem o seu auxílio?
É desorganizado e desatento com as
tarefas simples do dia a dia?
Pergunta tudo e não consegue resolver
problemas sozinho?
Ixe! calcei um
pé de cada tênis

Esses exemplos podem revelar que ele tem pouca
autonomia e que pode estar com uma baixa autoestima.
E você, costuma perguntar todo dia detalhes do que aconteceu na
escola?
Responde a perguntas que foram direcionadas para o seu filho,
antes que ele responda?
Manda ele escovar os dentes, arrumar o material, pegar a lancheira
e levar o moletom porque vai esfriar?
Confere todas as lições de casa antes da criança levar para a escola?
Você já pensou que esses comportamentos apresentados pelas
crianças podem ter relação com a interação entre vocês?

Vamos entender melhor?

Neste e-book você vai encontrar exemplos
práticos de como se comunicar com o seu filho
de forma a desenvolver sua autonomia para
que ele se sinta mais competente e feliz.

Existem 3 dificuldades bastante significativas na hora de
estimular a autonomia dos filhos.

1 Superproteção
Sabe aquela vontade de manter a criança sempre debaixo
do braço, de fazer de tudo para ela, poupando-a de todas as
dificuldades? Você se identifica?
Todos os pais têm este instinto de superproteção.

Deixa que eu aponto
pra você, pra ficar
com a ponta bem fininha

2 Tempo x Comodidade
Outra questão que dificulta muito o desenvolvimento da
autonomia das crianças é nossa falta de tempo e
comodidade de fazermos as coisas por eles.
Veja os seguintes exemplos:
É muito mais fácil, rápido e até eficaz limpar a sujeira que a
criança fez do que pedir que ela mesma limpe;
Quando nós arrumamos o quarto deles, conseguimos
deixá-lo mais organizado e em menos tempo;
Quando estamos ao lado, a judando a fazer a lição de casa,
eles terminam muito mais rápido do que quando nós
insistimos para que tentem fazer sozinhos;
Nós optamos por escolher a roupa que eles vão usar porque
é muito mais rápido do que deixar que eles mesmos
escolham.

3 Dar respostas prontas
Costumamos dar respostas prontas dizendo "quando" e
"como" eles devem agir.
Ao fazermos isso, estamos impedindo o pensamento
criativo e direcionando todas as ações deles.
Por estarmos sempre falando como a criança deve agir, ela
passa a ter dificuldades em lidar com situações adversas
sem o nosso auxílio.

Eu sei que não é fácil.
É trabalhoso e também,
frustrante.

Exemplos de como
geralmente acontece:

Se a criança brigou na escola, o pai diz que ela deve pedir
desculpas ou a instrui de acordo com a sua crença e
habilidade, sem saber se a criança terá condições para isso;
Se a criança derruba a comida no chão, os pais mandam
limpar ou limpam eles mesmos;
Se a criança quer comprar um sorvete, o pai faz o pedido
para o vendedor e em seguida, realiza o pagamento;
Se está frio, a mamãe manda que a criança vista o casaco.
Os pais agem assim com a melhor das intenções! Mas essas
atitudes acabam passando mensagens como: "você precisa
da mamãe", "você não consegue se virar sozinho".

Na nossa geração, fomos educados com os pais e
professores nos dizendo o que fazer o tempo inteiro. É difícil
mudar esse padrão.
Mas precisamos entender que as crianças precisam de
espaço para explorar seus pensamentos e encontrar formas
de resolver seus problemas.
Cabe a nós, a judarmos a se sentirem competentes e
seguras para fazerem suas escolhas de forma mais
autônoma.

Toda mudança exige
disciplina e causa
frustrações.

Mas isso é provisório. Depois de um tempo, as coisas vão
ficando mais fáceis e naturais. Nessa etapa, vocês vão curtir
muito os benefícios!

Por que é importante que as
crianças tenham autonomia

Todos os pais querem que os filhos cresçam autoconfiantes
e que consigam ser independentes, certo? Afinal, os pais
não vão poder estar presentes em todas as ocasiões de
suas vidas e, mesmo que pudessem, isso não seria nada
benéfico para eles.

Aqui, eu vou apresentar alguns exemplos dos problemas
que estão por trás da falta de autonomia:
As crianças pouco autônomas costumam esquecer objetos
nos lugares, esquecem compromissos e demonstram ter
pouca responsabilidade;
Elas costumam ser muito passivas, tendo dificuldade de
tomar decisões, pois na maioria das vezes têm alguém que
faz isso por elas;
Sentem dificuldade na hora de resolver problemas,
incluindo atividades da escola, como provas ou lições de
casa. Com isso, vem o sentimento de baixa autoestima,
fazendo com que se sintam incapazes e inúteis.

Mas afinal, como a judá-las

Dê oportunidades para que
as crianças possam fazer as
coisas do jeito delas.

Permita que resolvam muitos dos seus problemas.
Sua função é estar ao lado e dar apoio.
Ajude-a a fortalecer sua autoestima:
Procure salientar o “você” nas frases. Ao fazermos isso, estamos
dando destaque a pessoa e não ao comportamento.
Dizer “Você me deixou feliz com sua nota na prova” é muito
melhor que “As notas da prova me deixaram feliz”.
“Você conseguiu fazer sua vitamina preferida sozinho” é muito
melhor que “Essa vitamina está uma delícia”.
Assim, a criança aprenderá que ao se sentir amada pelo outro
poderá amar a si mesma e vai se tornando independente. Ela
percebe que uma nota boa na prova foi devido ao seu esforço.
A possibilidade da criança sentir-se livre, de tomar iniciativas e
ser criativa está relacionada às possibilidades que os pais
fornecem para que tais sentimentos se desenvolvam.

Você quer que seu filho seja
seguro e tenha iniciativa?

Estimule a autoconfiança!
A autoconfiança está associada a comportamentos bem
sucedidos e os pais a judam os filhos a desenvolverem esse
sentimento quando criam condições para que eles
alcancem um determinado objetivo, sem fazer por eles.
Um bom exemplo disso é quando pedimos para que a
criança conserte um brinquedo que quebrou. A mãe pode
dizer “Filho, seu carrinho pode ser consertado para que
você possa brincar por bastante tempo ainda”.

Veja os comportamentos que a criança precisará emitir
para atender ao pedido da mãe:
Ela vai precisar pensar em quais materiais serão
necessários para o conserto.
Se não tiver em casa, a mãe pode levá-lo até uma loja
para que comprem o material.
Ele pode pedir sugestão para o vendedor sobre a cola
adequada de acordo com o material do carrinho.
Em seguida, realizará o conserto.
Após a realização de cada uma dessas tarefas, a criança
passa a se sentir capaz e segura. Poder brincar
novamente com o carrinho que ele mesmo consertou
fará ele se sentir muito mais autoconfiante.
Se a criança for menor ou se a gente percebe que ela não
tem as habilidades necessárias para a realização dessas
tarefas sozinha, podemos a judá-la com as primeiras
tentativas para que ela tenha sucesso.
A mãe pode estimular o filho a pensar sobre o material
“O que você acha que vai precisar para colar a roda?”.
Ao levá-lo até a loja, pode falar para o vendedor
“Meu filho quer fazer um pedido”

Perceba que essa mãe está dando oportunidade e
auxiliando com as primeiras tentativas da criança, sem
fazer por ela.
A mãe poderia ter consertado o carrinho por conta, ou até
mesmo ter comprado um novo, mas essa atitude não estaria
desenvolvendo o sentimento de autoconfiança.
Incentivar a exploração do
ambiente também é muito
importante.
Muitas vezes utilizamos
frases que geram ansiedade,
insegurança e inibem os
movimentos das crianças:

“Cuidado, você vai cair e se
machucar.”
“Cuidado com as aranhas.”
“Não vá cair num buraco”

Na medida do possível e adotando todos os cuidados com a
segurança das crianças, devemos permitir que elas se
locomovam livremente.

Como você pode a judar:

Se a criança derrubar comida, podemos simplesmente
descrever o que aconteceu da seguinte forma: "estou vendo
grãos de feijão no chão". Se isso não for suficiente, chame-o
para uma conversa e fale sobre como você se sente tendo
que limpar a bagunça. Deixe claro que a responsabilidade
pela comida que caiu é dele.
Quando a criança pede um sorvete podemos dar o dinheiro na
mão dela e esperar disfarçadamente ao lado enquanto ela faz
o pedido. Essa é uma ocasião que podemos observar uma
série de habilidades como: fazer o pedido, escolher o tamanho
do sorvete, pagar, esperar e conferir o troco.
Em dias frios, podemos ensinar as crianças a olharem e
entenderem o clima para se vestirem adequadamente.
Podemos até fazer alguns cartões ilustrando a temperatura e a
vestimenta que combina.

5° até 15°

18° até 20°

acima de 25°

Você consegue perceber o quanto pode a judar?

Deixar de fazer por eles pode ser a grande a juda que seu
filho está precisando.
Mudanças não ocorrem de uma hora pra outra. É preciso ter
tempo e persistência! Ter paciência e autocontrole!

Deixe seu filho se responsabilizar pelos erros dele.
Você estará sempre ao lado o auxiliando! Mas fique
muito atento com a forma que prestará esse auxílio.
Deixe a criança sentir que ela dá conta!

Boa Sorte!
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