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Caro(a) leitor (a),

Esta cartilha tem por objetivo de contribuir para fortalecimento dos

vínculos familiares. Traz Informações a respeito da importância e o papel da

família e dá dicas aos pais sobre o cuidado com os filhos.

Vale salientar que é no ambiente familiar que a criança se constitui

como sujeito. Não há outro lugar mais nobre para o ser humano desenvolver-se

integralmente. Mas para que a família seja, de fato, o santuário da vida, é

preciso experimentar os valores fundamentais que a sustenta.

Assim, incentivar os pais a oferecer um ambiente no qual os filhos

possam vivenciar situações baseadas no amor, na amizade, na generosidade,

lealdade, compreensão, no respeito e na gratidão, bem como em outros tipos de

valores humanos é importante para formação de cidadãos capazes de viver

harmoniosamente em família e em sociedade.

Esperamos que este material contribua para a efetivação dos direitos

infanto-juvenis, principalmente para o direto à convivência familiar e comunitária.

Ariquemes, 22 de Março de 2018.
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A FAMÍLIA
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FAMÍLIA é um grupo social
especial com os quais mantemos
um vínculo baseado na intimidade
e nas relações entre as gerações.
Há filhos que moram com os pais,
outros com parentes.
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A FAMÍLIA assegura aos seus 

membros a estabilidade 

emocional, social e 

econômica. É nesse ambiente 

familiar que você aprende a 

falar, ouvir, conhecer e 

desenvolver seus direitos e 
deveres como pessoa humana.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
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É na família que a criança encontra os primeiros contatos
sociais e com ela aprende o modo humano de existir. Seu
mundo adquire significado e começa a constituir-se como
sujeito.

Mesmo antes de nascer, a criança já tem um lugar
destinado a ela, criado a partir do desejo do pai e da mãe. Os
pais escolhem seu nome, criam expectativas sobre o filho.
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Nos primeiros dois anos de vida a

criança não tem a noção de si e do outro.

Não consegue distinguir o que é ela e o

que é o outro. Seu mundo é um mundo de

sensações do que é agradável ou

desagradável frente à situação da

satisfação ou não de suas necessidades.

Estas necessidades vão desde um sono

tranquilo; alimentação suficiente e a tempo;

higienização; até aspectos mais sutis como

o toque acolhedor.
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Por meio destas primeiras experiências a

criança inicia a construção de sua identidade, seu

jeito de ser. Podemos dizer que mesmo ela não

tendo noção do eu, as sementes de uma relação

de confiança desta criança frente ao mundo estão

sendo plantadas.
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A família é responsável por
criar, cuidar, educar,
proteger e garantir o
desenvolvimento de suas
crianças.
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Atrás de cada criança que acredita em si mesma,
Está uma família que acreditou primeiro. 

(Mathew L. Jacobson)



Os pais são um dos exemplos
mais importantes para as
crianças, pois possuem uma
influência enorme sobre seus
filhos.

Os filhos crescem fazendo o que seus

pais fazem, por isto eles podem

ensinar muito através de suas

atitudes diárias.

“Um pai, ainda o mais pobre, tem sempre uma riqueza para deixar ao filho: o exemplo”
(Coelho Neto)
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O modo como a

criança foi criada é

fundamental para o seu

desenvolvimento e para seu

jeito de ser.

Os pais influenciam os valores, os comportamentos, as

habilidades, os gostos etc. Somos quem somos como fruto da

forma como foi sendo construída nossa relação com o mundo.
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TIPOS DE 
PAIS

Permissivo: Estabelece

poucos limites e regras, mas

oferece muito afeto e

participação. Tem receio de

dizer “não” e não serem mais

amados pelos filhos.

Negligente: Estabelece pouco

limite e dá pouco afeto. Não se

comprometem com o papel de

educador; deixam o filho “solto”;

são confusos e não sabem como

agir.

17



Autoritário: Estabelece
muitos limites (horários,
diversão), mas pouco afeto
e participação (brincar,
ajudar nas tarefas).

Participativo: Estabelece muito

limite e dá muito afeto,

envolvimento e participação

(ficar junto; elogiar e valorizar o

comportamento bom).
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RELAÇÕES ENTRE
OS IRMÃOS
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A relação entre os irmãos na
infância costuma ser marcada pela
disputa do amor e da atenção dos pais.

Desta maneira, a convivência
feliz entre os irmãos vai depender da
forma como os pais irão tratar os
filhos.
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O vínculo entre os irmãos pode
desempenhar um papel importante
no equilíbrio familiar em situações
de crise.

IRMÃOS...
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Os irmãos, enquanto

suportes familiares, podem

também se encarregar do

cuidado dos pais, quando

necessitarem no momento da

velhice.
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SABER 
CUIDAR
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“Cuidar é dar atenção, responsabilizando-se

afetivamente com o outro. Ao receber cuidados a

criança identifica os valores e as atitudes que fazem da

vida um bem-viver (BOFF, 2003)”.



Mensagem à Família

Na educação de nossos filhos

Todo exagero é negativo.

Responda-lhe, não o instrua.

Proteja-o, não o cubra.

Ajude-o, não o substitua.

Abrigue-o, não o esconda.

Ame-o, não o idolatre.

Acompanhe-o, não o leve.

Mostre-lhe o perigo, não o atemorize.

Inclua-o, não o isole.

Alimente suas esperanças, não as descartes.

Não exija que seja o melhor, peça-lhe para ser bom e dê exemplo.

Não o mime em demasia, rodeie-o de amor.

Não o mande estudar, prepare-lhe um clima de estudo.

Não fabrique um castelo para ele, vivam todos com naturalidade.

Não lhe ensine a ser, seja você como quer que ele seja.

Não lhe dedique a vida, vivam todos.

Lembre-se de que seu filho não o escuta, ele o olha.

E, finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra...

Ensina-lhe a viver sem portas. 
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Ser pai ou ser mãe não é tarefa fácil. Exige muita
sabedoria, tolerância, respeito, dedicação, carinho e
muito amor. Não se pode simplesmente deixar a
correnteza levar os filhos e depois cruzar os dedos
torcendo para que tudo dê certo.

“Uma longa viagem começa com o primeiro passo”. (Provérbio Chinês)
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Caso você, ao ler

esta cartilha, sinta que sua

família não está

funcionando como

“deveria”, tenha calma que

sempre há esperança para

mudança. Que coisas boas

podem acontecer se todos

os membros da família

fizerem a sua parte, como

por exemplo, expressarem

o que sentem uns pelos

outros.
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PAIS,

Não basta ser pais, é preciso 
PARTICIPAR e ser PRESENTE!
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Dicas para os pais:

 Crie regras de comportamento dentro de casa. Por exemplo:

horário para as refeições; todos juntos à mesa; organização do

quarto; hora para chegar em casa; tempo em aparelhos eletrônicos

(computador; tablet e celular); e responsabilidade com tarefas

escolares etc.

 Procure conhecer os amigos de seus filhos e seus pais, convide-

os para frequentar sua casa;

 Observe como seu filho se comporta com os amigos, mas evite

que ele perceba que está sendo vigiado;
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 Cultive o hábito do diálogo e não tenha vergonha de demonstrar carinho;

 Não queira ser um simples amigo de seu filho, exerça sua autoridade de

pai e mãe – os amigos podem ser substituídos com facilidade;

 Reserve um tempo para sair e se divertir com seus filhos;

 Cultive valores como ética, religiosidade, cidadania, respeito, disciplina e

gratidão;

 Evite perder a confiança de seus filhos, não minta e sempre que errar

admita o erro;

 Não tenha mede de dizer NÃO quando necessário;

 Elogie e incentive os comportamentos positivos e dê a seus filhos

responsabilidades de acordo com suas idades.

 SIGA E MOSTRE AO FILHO O CAMINHO DO BEM. AJUDE-O A FAZER

BOAS ESCOLHAS!
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Filho!

Você é um

importante membro

da família.
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Dicas para os filhos:

 Pratique as regras da boa convivência: por favor; com licença; obrigado; desculpe;

perdoe-me;

 Conte a seus pais as coisas legais e as coisas ruins que acontecem com você;

 Antes de fazer alguma coisa que não tem certeza, consulte sua família;

 Demonstre amor e carinho às pessoas com que você convive;

 Converse com seus pais sempre que tiver vontade;

 Ouça o que eles têm a dizer;

 Explique por que você fez errado determinada coisa;

 Não minta. Seja sempre sincero;

 Respeite as regras da casa. Elas serão úteis para toda a vida. Quando a gente é

pequeno, os pais, avós, tios e professores nos ensinam o que é certo e o que é errado,

o que pode e o que não pode ser feito. Com o passar do tempo, vamos crescendo e

aprendendo a respeitar as regras e a nos comportar sozinhos.
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Distribuição Gratuita

Esta Cartilha não pode ser vendida ou comercializada.

Tire suas dúvidas no CRAS e no CREAS

Ligue para:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de 
Ariquemes

Tel.: (69)  3536-0206

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social

Tel.: (69)  3536-0508

CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social

Tel.: (69)  3536-8098


