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Aula 2 
 

COMO AS MÃES BEM-RESOLVIDAS CRIAM 
FILHOS INDEPENDENTES E SEGUROS

 Algumas mães criam filhos em bolhas, com tudo muito
fácil, sem meritocracia e sem desafios e frustrações

Adolescentes e jovens
emocionalmente imaturos

Criar filhos em um mundo
perfeito, sem desafios e 

com ausência de frustrações

Estes jovens
entram em colapso.

 Desmoronam

Ao enfrentarem
os conflitos da

vida adulta



E qual é foco, para onde estamos mirando o nosso gol? 

Para a transformação desta criança rebelde e pouco cooperativa
para um indivíduo responsável, autoconfiante, encorajado,
disciplinado, independente, cooperativo. 

Emocionalmente
Imaturos

Indisciplinados

Não 
cooperativos

RebeldesIrresponsáveis

Rotina 
Desajustada

Inseguros

Uma realidade é você viver a experiência de ser mãe, mas agindo
por impulso, por tentativa e erro, de acordo com os eventos que
acontecem. Agir de acordo com o que acontece, mas sem ter a
técnica certa para proceder. 

Outra realidade é você ter conhecimento, técnicas e
ferramentas apropriadas para cada situação e assim ser uma
melhor mãe no dia a dia da criação do seu filho. Torna o seu dia a
dia menos estressante e menos traumático para todo mundo da
casa.



ESTILOS PARENTAIS
 

Disciplinadora, punitica, não negocia, não explica regras,
comunicação unilateral. Altas expectativas e baixa flexibilidade.

Mãe Autoritária- afeto + controle

São mães afetuosas mas, a disciplina é frouxa e com pouca ou nenhuma regra.
A criança faz o que quer. Comunicação aberta, mas pouca orientação. Pouca
ou nenhuma expectativa na criança.

Mãe Permissiva - controle+ afeto



ESTILOS PARENTAIS
 

Mãe Negligente- afeto - controle
Não há disciplina nem regras, poucos cuidados, comunicação limitada.
Muita liberdade e pouca ou nenhuma expectativa na criança.

Mãe Participativa+ afeto
Educadora, razoável, atenciosa, com regras claras, comunicação bilateral e
a criança pode opinar. Altas expectativas, mas declaradas com clareza.

+ controle



O foco é ser uma mãe respeitosa, firme e gentil, onde o filho é um
indivíduo que pertence a uma família e não é o centro do universo. 

Esse indivíduo tem uma personalidade que você conhece bem e
vai respeitar essa personalidade, ao mesmo tempo em que vai
criar limites.

Se você quer transformar a relação que você tem com seu filho e
o comportamento dele, você tem que se mudar em primeiro lugar.
Como você se transforma? Você muda o próprio comportamento.

A mãe participativa, que é a mãe educadora, que sabe dosar
afeto e controle, que tem uma comunicação clara, com regras,
mas onde a criança pode opinar.



DECIDA O QUE VOCÊ VAI FAZER      

         Qual é a estratégia: 

1.Você observa a situação que não

está indo bem;

2.Você muda o seu comportamento;

3.Comunica à criança para que ela

entenda e mude o dela também.

Exemplo: mãe que decide que A PARTIR DE HOJE, VAI FALAR
SÓ UMA VEZ 

Esta mãe não tinha autoridade sobre os filhos, eles não a
respeitavam, faziam dela gato e sapato e ela nunca era
devidamente ouvida por eles e sempre tinha de repetir a mesma
coisa várias vezes.

Depois que ela aprendeu a técnica, decidiu que ia mudar: ela não ia
ficar mais se repetindo. 

Ela falou aos filhos: a partir de hoje, eu vou falar o que tenho a dizer
para vocês somente uma vez e, caso vocês tenham dúvidas, eu
estou aqui, pronta para responder. Mas, prestem atenção, eu não
vou repetir. Se algum de vocês não me ouvir, ficarão sem saber ou
perguntem aos seus irmãos.

Nas primeiras vezes eles não deram muita importância, ela se
manteve firme em não falar novamente e, em pouco tempo, as
crianças passaram a prestar mais atenção.



Exemplo 1: Briga no carro

Você está dirigindo, vamos imaginar na estrada, e as crianças
quase se matando atrás. Ao invés de ficar gritando com eles para
parar, você procura um lugar seguro para estacionar o carro, pega
um livro e finge que está lendo. Eles vão parar a briga, porque você
quebrou o seu padrão de comportamento. Então, você se vira e
pergunta: vocês estão prontos para a continuarmos a viagem?

Exemplo 2: Briga por brinquedo

Vamos supor que você está no seu quarto tentando estudar,
tentando aprender aqui com esta aula minha e, lá na sala, seus
filhos estão em uma briga danada por causa de um brinquedo. 
Ao invés de ficar gritando com eles de um cômodo para outro, você
vai lá e, sem dizer uma palavra, pega o brinquedo e coloca em um
lugar que eles não alcançam. Assim que passar um tempo e a briga
tiver encerrado, você devolve o brinquedo. Você quebrou o ciclo
sem ter de se estressar e criar aquele clima de mais grito na casa.
Foi lá, senhora da situação, agiu calada e pronto. Menos falatório,
mais ações com firmeza. 

         Qual é a estratégia: 

1.Falar menos e agir mais;

2.Trocar Palavras por Atos.

AGIR AO INVÉS DE FALAR     



Instagram?

@bykatemacedo

Já me segue no

Toque na foto para
seguir no Insta

 Xô armadilhas da mente que destroem seus planos; 
Como as mulheres bem-sucedidas pensam, o que faz
com que elas consigam alcançar o que querem na
vida. Se elas podem, você pode também. 
 Vou te passar o esquema dos passos que você
precisa dar para a mudança. 

Próxima Aula:

Livre-se das armadilhas que te limitam e pense
como as mulheres bem-sucedidas

https://www.instagram.com/bykatemacedo/

