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Os limites da criança

Vamos admitir: nem sempre é fácil estabelecer limites para seus fi-
lhos. Quando as crianças são pequenas, suas transgressões podem 
parecer insignificantes. Por isso, muitos pais acreditam que é mais 
simples relevar e ser paciente. A desvantagem é que, à medida que 
ingressam em anos pré-escolares ou elementares, a necessidade de 
limites se torna urgente.

Se você está observando problemas comportamentais em seu filho, e 
acredita que isso pode ser controlado com orientação, tenha certeza 
de que não é tarde demais para fazer isso. Estabelecer e manter li-
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mites ajuda as crianças a serem mais felizes e confiantes, bem como 
fortalece seu relacionamento com os pais. 

As crianças se sentem inseguras quando não têm limites claros. As-
sim como as crianças precisam de bastante sono, uma boa alimen-
tação e outras rotinas previsíveis para mantê-las saudáveis, também 
precisam de regras. 

Para mantê-los seguros, eles precisam de limites que ofereçam a sen-
sação de segurança. Quando os pais não fornecem limites claros, ou 
permitem que seus filhos tenham controle sobre o que é decidido em 
sua casa, o equilíbrio de poder muda para a criança, o que é prejudi-
cial para pais e filhos. 

Por exemplo, se uma criança sente que pode convencer seus pais a 
fazer o que ela quiser, sentirá que é mais poderosa do que eles. Por-
tanto, em uma luta pelo poder, os pais devem ser os vencedores. Nes-
te artigo vamos citar algumas dicas para ajudar você com a tarefa de 
estabelecer limites para seu filho.

Razões pelas quais é importante definir limites para os fi-
lhos

Estabelecer limites significa definir uma diretriz para o comporta-
mento, mesmo quando não há uma regra doméstica oficial. De fato, 
você não conseguirá definir uma regra sobre tudo, de modo que, os 
limites são aqueles estímulos das diretrizes em algumas situações.

Definir limites pode ser difícil por vários motivos. Às vezes os pais se 
sentem culpados por dizer não. Ou, eles querem evitar uma birra que 
certamente irá explodir quando uma criança é informada que é hora 
de parar. E, claro, os conjugues nem sempre concordam com os limi-
tes estabelecidos para as crianças. 

No entanto, é preciso entender que os limites são importantes e be-
néficos para os filhos. Ensinar comportamentos adequados oferece 
oportunidades de aprimoramento de algumas de suas habilidades. 
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A falta de limites distorce o 
senso infantil 

Aqui está uma clara diferença entre boa auto-estima e narcisis-
mo. Não ter limites semeia o narcisismo e incentiva a criança a pensar 
nas pessoas e coisas ao seu redor como algo que existe apenas para 
satisfazer suas necessidades e dar o que desejam. Crianças sem limi-
tes ou disciplina terão um despertar rude quando não conseguirem o 
que querem.

Comece cedo

Você pode ser tentado a fazer uma revisão completa de como as coisas 
andam em sua casa. Essa vontade pode ser mais forte se você estiver 
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passando por um momento difícil com seu filho. Porém, impor regras 
em excesso ao mesmo tempo, quando não estavam lá antes, dificulta 
o acompanhamento. 

Se o seu filho tiver um problema de desenvolvimento, no qual a ro-
tina é importante, pode até causar uma reação contrária e piorar os 
problemas existentes. Comece cedo a definir regras. Faça isso quando 
seu filho ainda é pequeno. Dê às crianças tempo para se ajustarem a 
cada regra, definindo uma nova apenas quando estiverem confortá-
veis   com as antigas.

Não tenha uma longa discussão com seu filho pequeno

Sim, é importante para uma criança sentir que seus pensamentos 
e emoções estão sendo ouvidos e que seus pais se importam com 
ele. Mas entrar em uma longa explicação com um menino ou uma 
menina de 5 anos sobre por que precisa ir para a cama cedo ou porque 
não deve de repente soltar sua mão e correr na rua, não vai servir a 
nenhum propósito. 

Seu filho não será capaz de absorver a regra e lembrar-se dessas infor-
mações na próxima vez. A coisa mais eficaz a fazer é mostrar uma con-
sequência. Lembre a criança de que, como não foi para cama na hora 
certa, não terá tempo de ouvir sua história preferida antes de dormir. 

Limites ensinam para as crianças auto-disciplina 

Estipular limites ensina habilidades de autodisciplina. Quando você 
diz: “É hora de desligar a TV e fazer sua lição de casa”, você está en-
sinando autodisciplina. Mesmo que a atração apresentada na TV seja 
mais divertida, é importante ser responsável. 

O objetivo final é que as crianças aprendam a administrar todas as 
suas responsabilidades, como a lição de casa, tarefas domésticas e 
cuidados pessoais, sem lembretes. Ajude seu filho a desenvolver es-
tratégias que imponham limites a ele mesmo. Diga para a criança as-
sistir TV assim que fizer todas as lições de casa.
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Limites mantêm as crianças 
seguras

Os limites ensinam as crianças a se manterem seguras. Embora possa 
ser seguro para o seu filho brincar na frente de casa, ele pode preci-
sar de limites para entender o que tem permissão para fazer ou onde 
pode ir quando estiver brincando na rua. 

Os limites também mantêm as crianças seguras quando estão usando 
a Internet e quando começam a fazer atividades de forma indepen-
dente. Os limites devem se expandir conforme seu filho amadurece.

Dê a ele oportunidades de mostrar que pode ser responsável com os 
limites que você definiu. Se a criança for capaz de lidar com isso, pode 
mostrar que está pronta para lidar com mais responsabilidades.
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Limites mantêm as crianças saudáveis

Por natureza, as crianças são impulsivas e desejam gratificação ime-
diata. Portanto, precisam de adultos por perto para que cresçam sau-
dáveis. Também é necessário estabelecer limites relacionados aos há-
bitos alimentares do seu filho. 

Sem isso, as crianças comerão doces e frituras todos os dias. Estabele-
cer limites significa dizer: “Não, você não pode comer um terceiro pe-
daço de torta” ou “Você precisa comer salada no almoço”. Os limites 
também devem ser definidos em relação a equipamentos eletrônicos. 

Muitas crianças gostariam de brincar no computador o dia todo. Por-
tanto, defina limites ao tempo de exposição à tela. Estimule a prática 
de exercícios físicos, a higiene pessoal e outras práticas saudáveis que 
incentivem um bom estilo de vida. 

Limites ajudam as crianças a lidar com sentimentos des-
confortáveis

Às vezes, os pais evitam estabelecer limites porque não querem deixar 
o filho triste ou com raiva. Mas aprender a lidar com emoções descon-
fortáveis   é, na verdade, uma habilidade importante.

Só porque o seu filho está triste por não poder comer aquele terceiro 
pedaço de torta não significa que você deva ceder. Em vez disso, en-
sine sobre sentimentos e ajude-o a encontrar maneiras saudáveis   de 
lidar com ele. 

Cada limite que você estabelece é uma oportunidade para o seu filho 
administrar suas próprias emoções. Porém, não sinta a obrigação de 
animá-lo ou acalmá-lo, enquanto ele tenta lidar com a frustração, a 
raiva, o tédio ou a tristeza. 

Em vez disso, ensine-o a fazer essas coisas por si mesmo. As crianças 
que sabem lidar com sentimentos desconfortáveis   estarão mais pre-
paradas para as realidades da vida adulta. 
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Mostre a seu filho que você 
se importa

Crianças que vivem com poucas ou nenhuma regra sofrem de ansie-
dade. Isso porque não querem estar no comando. Os filhos querem 
saber se você está no comando e se você é competente para ajudá-los 
a permanecer no controle.

Frequentemente, as crianças testam os limites apenas para ver como 
os adultos reagirão. Uma criança que bate em seu irmão pode sen-
tir-se aliviada quando sua mãe entra em cena. Ou uma criança que 
pula no sofá depois de você dizer para parar pode estar testando suas 
habilidades de liderança.

Mostre as  consequências negativas que virão ao quebrar as regras. 
Portanto, demonstre que você não vai deixar as coisas ficarem fora de 
controle.Também transmita para a criança todo o seu amor. 

Diga: “Eu me importo com você e é por isso que estou lhe dando uma 
advertência”. Isso pode irritar seu filho, mas mostrará que você tem 
disposição para investir energia na vida dele, mesmo que isso signifi-
que ter que tolerar ouvir: “você é a pior mãe do mundo”.
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Defina as consequências que fazem sentido

À medida que as crianças cruzam fronteiras, quebram regras e come-
tem erros, é indispensável que experimentem consequências naturais 
para que aprendam por si mesmos o significado da palavra “responsa-
bilidade”. A responsabilidade não é algo que deve ser forçada. 

Tem que ser aprendida reconhecendo as consequências das pró-
prias ações e decidindo aceitá-las ou ignorá-las. As crianças precisam 
aprender que, se jogarem o tablet pela janela, ele pode não funcionar 
mais. Assim, entenderão que quando usam mal ou danificam suas 
coisas, terão que substituir ou ficar sem esses itens. 

Isso lhes ensina o valor de suas posses para não perdê-las. Essa ideia 
pode ser adaptada para atender às necessidades do seu filho. Seja rea-
lista em seus objetivos de acordo com as características da criança. 

Lembre-se que para isso ter resultado, mamãe e papai têm que re-
sistir. No entanto, você pode comprar outro celular ou trocar a tela 
quebrada. Para alguns pais, essa pode ser a parte mais difícil de esta-
belecer limites.

Mostre as consequências das regras infringidas  

Pode ser difícil permanecer firme, especialmente quando seu filho 
quebra uma regra que ele ou ela sabe que está em vigor. Mas a firme-
za é necessária na criação dos filhos, especialmente ao ensinar limites 
importantes que serão levados adiante na vida. Se o seu filho infringe 
uma regra, é preciso mostrar as consequências que você disse que te-
ria.

Claro, isso não significa que você tenha que ser duro. Muitas vezes, 
basta simplesmente sentar com seu filho e explicar por que haverá 
uma consequência. Isso pode ser ainda mais eficaz do que a punição 
em si. Afinal, a rebeldia é uma característica natural da criança. Mas, 
é também uma oportunidade para aprender.
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Deixe as crianças entrarem 
no processo

Quando você está decidindo sobre as regras e as consequências das 
violações, seus filhos são o seu melhor recurso. Eles devem entender 
e aceitar esses limites. Portanto, torná-los parte do processo de confi-
guração das regras pode ajudá-los a construir confiança. 

Isso garante que tenham uma compreensão clara de suas expectati-
vas. Dessa forma, quando chegar a hora de impor as consequências de 
suas escolhas, você não sentirá culpa e pensará: “Bem, talvez eles não 
tenham tido um aviso claro sobre a punição ...”

Também dá às crianças um senso de controle sobre sua própria auto-
nomia e vida, um senso de independência, que é uma parte crucial de 
seu desenvolvimento. Converse com seus filhos sobre as regras que 
você gostaria de definir, e as consequências e recompensas apropria-
das se essas regras forem mantidas ou quebradas. 
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Se algum deles sentir que a regra é injusta, você pode negociar os 
termos. Como pai / mãe, talvez você queira ceder às solicitações das 
crianças, mas lembre-se de que, quanto mais puder trabalhar com 
elas, mais responsabilidades elas assumirão ao concordarem com os 
limites estabelecidos.

As crianças sempre vão querer bagunçar as regras. Às vezes vão con-
fundir uma ou outra. Lembre-se, você está criando um filho e essa 
criança está aprendendo tudo do zero. Sua função é estar lá e ajudar 
o seu filho ao longo do caminho. Quando os limites determinados não 
são claros e firmes, a criança tentará fazer você reconsiderar. 

Então, se deseja que seu filho aceite os limites determinados, você 
tem que ser irredutível e comunicar que não irá ceder. A empatia é 
uma parte essencial da definição de limites. Ela comunica que você 
entende a perspectiva de seu filho, e que está do lado dele, mas seu 
limite é firme.

Portanto, sua capacidade de corresponder ao tom emocional do seu 
filho é crucial. Por exemplo: diga para a criança o seguinte: você ama 
correr, não é?! Você pode correr o quanto quiser na grama. As ruas 
não são para correr, são para carros. Você pode segurar minha mão 
enquanto atravessamos a rua ou eu posso carregar você. Você pode 
correr sozinho de novo do outro lado da rua.

Crie contratos de gerenciamento de comportamento

Algumas vezes é difícil saber se o seu filho está realmente pronto para 
ganhar mais liberdade. Há riscos envolvidos em dar privilégios extras 
às crianças. Mas, por outro lado, você quer ter certeza de que não é su-
perprotetor(a). Você pode estar com medo de que seu filho faça algo 
arriscando, sofra um acidente ou fique doente. Ou, você quer garantir 
que seu filho mantenha hábitos saudáveis, como dormir o suficiente 
mesmo quando ele quer ir para a cama mais tarde. 

Um contrato de comportamento pode ser uma ótima maneira de re-
forçar as seis habilidades de vida que sua disciplina deveria estar en-



OS 
LIMITES

DA CRIANÇA

12

sinando. Afinal de contas, na vida real, é preciso mostrar que estamos 
prontos para assumir mais responsabilidades antes que nos sejam 
confiadas. Se você pedir ao seu chefe uma promoção, mas não está 
dando conta do trabalho que tem, provavelmente não será promovi-
do.

Um contrato de comportamento pode reforçar para as crianças que 
os privilégios precisam ser conquistados. Só porque a criança fez ani-
versário e sua estatura aumentou, não significa que está madura o 
suficiente para lidar com novas responsabilidades. Portanto, eles pre-
cisam mostrar a você que podem receber mais recompensas, demons-
trando responsabilidade diante dos limites determinados.
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Como desenvolver um 
contrato de comportamento

Converse com seu filho sobre os benefícios que gostaria de ganhar. Faça 
perguntas como: “Eu sei que você acha que está pronto para ter um 
cachorro. Como você pode me mostrar que vai ser responsável e cui-
dar dele?” Então, trabalhe em conjunto com seu filho para desenvol-
ver um plano que o ajude a demonstrar que é responsável o suficiente 
para receber mais liberdade.

Envolva seu filho no desenvolvimento do contrato, mas mantenha o 
controle do processo. Por exemplo, não permita que ele o convença 
de que só precisa fazer o dever de casa todos os dias para mostrar que 
é responsável. Ouça o que seu filho tem a dizer, mas deixe claro que 
você tem a palavra final.

Para garantir que não haja confusão sobre os termos do contrato, co-
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loque tudo por escrito. Você pode até criar um contrato de gerencia-
mento de comportamento online que estabeleça uma data de término 
e forneça ao seu filho lembretes.

Discuta as consequências positivas de cumprir os termos do contrato, 
como: “No Natal, você poderá ganhar o brinquedo que pediu”. Discu-
ta também as consequências negativas dizendo algo como: “Se que-
brar as regras não ganhará no Natal o presente que deseja”.

Deixe o seu filho fazer boas escolhas. Não flexibilize as regras e nem 
ofereça chances extras. Assim, estará quebrando o propósito do con-
trato. Evite tentar convencer seu filho a cumprir os termos. Se ele não 
conseguir seguir os limites determinados, estará mostrando que ain-
da não está pronto para responsabilidades ou privilégios.

Exemplos de contratos de comportamento para as crianças

Um menino de 5 anos quer ficar acordado 30 minutos a mais à noi-
te. Sua mãe cria um contrato de comportamento que diz que quando 
for capaz de se levantar para a escola de forma independente e estar 
pronto para esperar a van escolar, na hora, todos os dias, ele poderá 
ficar acordado por mais 30 minutos. Ele pode escolher duas ou três 
noites na semana, mas precisará mostrar que pode se levantar a tem-
po todos os dias para manter esse privilégio.
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Conheça o Espaço Educacional Pequeno Aprendiz

Através da Educação por Princípio Cristão, a escola Pequeno Apren-
diz oferece alta qualidade pedagógica, além de estímulo ao aperfei-
çoamento e aprendizagem escolar do aluno. Além disso, se compro-
mete com sua formação integral. 

A escola conta com a colaboração de uma equipe pedagógica quali-
ficada, além de psicóloga e psicopedagoga. A infraestrutura oferece 
total segurança. A aprendizagem é significativa, baseada em material 
didático do sistema de Ensino Mackenzie.

O Espaço Educacional Pequeno Aprendiz atende crianças de 6 meses 
a 6 anos de idade. A escola convida todos a conhecer suas estruturas 
e tirar dúvidas relacionadas ao ensino e as atividades com os alunos.

Rua Monsenhor Ascânio Brandão, 215 
Bairro: Vila Nossa Sra. das Graças 
Cidade: Taubaté - Cep.: 12060-540 - São Paulo 
+55 (12) 3411-8098 (Fixo) - +55 (12) 99148-9633 (WhatsApp) 
Email: contato@eepequenoaprendiz.com.br 
Site: www.eepequenoaprendiz.com.br


