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“Meu filho não consegue lidar bem com a frustração, como posso
ajudá-lo? Ele não aceita nenhum não, só quer fazer as coisas do jeito
dele.”

“Do nada, ele se joga no chão, se bate, me bate, morde, grita, chora,
esperneia. Agora deu pra agir assim, não entendo porque tudo isso”.

"Minha filha chora por qualquer coisa, tá impossível, eu não sei mais o
que fazer. Já desci na altura dela, já expliquei, falo com a voz doce, já
botei de castigo, nada adianta, ela continua super sensível e birrenta".

Diariamente eu recebo mensagens assim nos meus canais das
redes sociais. São mães e pais se sentindo perdidos e aflitos com
a intensidade emocional vivida por seus filhos. São bebês e
crianças que têm ataques de choro intenso, que se descontrolam
e chegam a ter comportamento agressivo muitas vezes.

MEU FILHO SÓ CHORA
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Isso é normal? 
 

Por que isso acontece? 
 

Como posso ajudar meu filho nessas horas? 
 

Como faço para ele parar? 
 

Como faço para me controlar?

As dúvidas que rondam a cabeça dos pais ou
cuidadores geralmente são:
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Antes de tudo, feche os olhos e seja sincera: você gosta de
se sentir frustrada?

Acho que não, né? Por mais que possa nos parecer bobagem,
para a criança ou para o bebê pode ser devastador quando o
castelo desmorona, a banana quebra no meio, um brinquedo
é arrancado de suas mãos, tá na hora de deixar o parquinho
ou a casa da vovó, a água molha a roupa, a areia cai no
cabelo, outras crianças invadem o escorregador bem na hora
que era sua vez de brincar… 
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Só porque são pequenas, não quer
dizer que o universo das crianças

não tenha importância.
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"Quando dizemos a uma criança que algo que
a incomoda não é importante, ela não se

convence de que aquilo não importa.
Ela apenas se convence de que aquilo não é

importante para nós e frequentemente passa a
acreditar que ELA também não importa.

Lembre-se de que cuidar das pequenas
coisas que importam para nossos filhos

promove GRANDES conexões."
L. R. Knost
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Dentro da etapa em que estão vivendo, aquele incidente
que para nós pode parecer uma besteira sem tamanho,
para as crianças pode ser um verdadeiro desastre.

Aliás, saiba que este julgamento é justamente o que
mais vai te impedir de acolher seu filho de forma
amorosa.

Quando julgamos, não conseguimos ter empatia pelo
outro, acreditamos que ele não deveria estar agindo
daquela forma e somos incapazes de conectar.

"Não cabe a nós
julgarmos as emoções
e reações de nossos
filhos através da nossa
perspectiva, nessas
horas é importante ter
empatia."

Maíra Soares
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Ter empatia não é tão fácil. Fomos muito julgados na
infância, muitos de nossos comportamentos, naturais de
uma criança saudável, foram reprimidos e tratados como
mau comportamento, então é dessa forma que estamos
acostumados a interpretar o comportamento das crianças.

Algo que pode ajudar é imaginar situações que te incomodam: 

Como você se sente quando perde a hora para um compromisso
importante? Ou quando de repente recebe uma multa
inesperada? Ou quando não consegue aquele aumento de
salário esperado que você estava ensaiando negociar com seu
chefe? Ou quando tem que enfrentar meses em confinamento? 

Difícil não ficar pelo menos chateada, né? No entanto, o mais
provável é que seu filho não ligue para nenhuma dessas coisas.
Pois é, cada um com suas batalhas.
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Quando ignoramos que nossos
filhos têm um motivo real para

se sentirem mal, quando
interpretamos o desgosto das

crianças ou dos bebês com nosso
olhar adultizado, nos

distanciamos deles e eles
sentem que não importam.
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"Qualquer que
seja o motivo que

desconcerta seu
filho, para ele

importa,
do contrário não
teria choro, não
teria protesto."

Maíra Soares
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Entender que nossos filhos têm motivos para chorar não
significa que temos que sair por aí consertando esses eventos
a todo custo para que eles não vivenciem essas frustrações.
Essa atitude pode inclusive passar a mensagem a eles de que
são incapazes de lidar com as dificuldades e desafios da vida.

Decepções fazem parte da vida, quando decidimos que

queremos educar com empatia, não temos que estabelecer

como meta que nossos filhos não podem ter contato com a dor,

que precisamos evitar que eles sofram. Essa é uma pressão

muito grande para os pais e uma exigência cruel e irreal. 

Todo mundo vai vivenciar frustrações ao longo da vida, e
tudo bem que isso aconteça. É natural, é esperado, faz parte.
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A diferença quando optamos pela Criação Consciente é 
que não provocamos frustrações de treinamento para
“prepará-los para a vida dura”, mas aceitamos que fiquem
bravos, revoltados ou tristes com suas experiências ruins.

Nosso papel é ajudá-los a aceitar essas situações, e não
resolvê-las desesperadamente antes que eles comecem a
chorar ou para cortar o choro que tanto nos incomoda. 

Essa ansiedade nossa, resultado da nossa inabilidade de
lidar com nossas frustrações, só deixa nossos filhos mais
frágeis.
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"Nossos filhos
têm o direito de
ficarem bravos,
revoltados ou
tristes com suas
experiências
desafiadoras."

Maíra Soares
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“Uma criança se sente poderosa quando vive suas
próprias experiências. Por isso, quando a 'resgatamos'

de experiências que consideramos 'um fracasso',
tiramos seu poder próprio. É melhor sairmos do meio

para que ela possa trilhar seu próprio caminho. 
Talvez ela tenha que repetir muitas vezes antes de

conseguir o que deseja, mas enquanto isso desenvolverá
autoconfiança e experimentará seu poder pessoal.

 
A força não nasce quando obtemos sucesso sempre, 

mas quando somos capazes de nos recuperar do
fracasso e tentar de novo repetidas vezes.”
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Mas e aí, o que
podemos fazer?

Nas próximas páginas vou te dar
7 DICAS QUE PODEM AJUDAR SEU

FILHO A LIDAR COM A FRUSTRAÇÃO:
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A vantagem é que, como adultos, sabemos lidar um pouco
melhor (ou pelo menos deveríamos) com estas situações e,
portanto, podemos ensiná-los a fazer o mesmo. Não vai ser

da noite pro dia, mas com o tempo eles vão aprendendo.
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1. NÃO TENTE RESOLVER
OU EVITAR A FRUSTRAÇÃO
A QUALQUER CUSTO
Não temos como evitar algumas decepções da criança e nem
deveríamos, como já foi dito no texto. 

Impedir que o castelo caia, que seu filho se suje de areia, abrir
outra banana porque a dele quebrou, atitudes assim podem
inclusive passar a mensagem de que ele não é capaz de lidar com
dificuldades, de que entrar em contato com a frustração é
assustador, que precisamos evitar ao máximo porque não
saberemos superar a dor.
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"É normal a criança se
sentir decepcionada

com situações que
ela preferia que

fossem diferentes,
não precisamos evitar

que isso aconteça
nem tentar corrigir a

tristeza dela."
Maíra Soares
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Ao mesmo tempo, você pode evitar muitas frustrações desnecessárias
aprendendo a considerar mais a forma como a criança entende as
coisas ou a etapa de desenvolvimento dela. Ou seja, contemplando as
necessidades dela e ajustando as suas expectativas. 

Avalie, por exemplo, se você está levando seu filho em consideração
quando resolve que está na hora de voltar pra casa, por exemplo. Uma
coisa que eu faço com a Nara é avisá-la com antecedência que dali a
pouco vamos embora do parque e pergunto quantas vezes ela ainda
quer balançar ou descer do escorregador antes de irmos pra casa. 

Na nossa cabeça, parece óbvio que a criança tem que entender e
aceitar que está na hora de ir para casa, afinal temos que manter a
rotina, preparar a janta, ela deve estar com fome. Para ela, é difícil
receber uma ordem e ter que se conformar com cortar a brincadeira
de uma hora para a outra, ela está totalmente conectada com o
momento presente. Avisando com antecedência e tendo a opção de
escolher quantas vezes ainda vai balançar, a criança se sente
respeitada e com poder de decisão preservado.
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Empatize com seu filho, não o julgue. Entenda que dentro
da sua perspectiva, é difícil para ele lidar com o que acaba
de acontecer.

Aceite sua raiva, seu choro, sua revolta, ele tem o direito
de expressar sua frustração.

Mostre que você está ao lado dele, a presença e a conexão
são muito poderosas na hora de acolher. Às vezes o que
precisamos é apenas que alguém nos ouça e nos valide,
só queremos nos sentir vistos e escutados.

2. VALIDE AS EMOÇÕES
DO SEU FILHO

"Mostre que você está ao lado do seu filho:
a presença e a conexão são muito

poderosas na hora de acolher."
Maíra Soares
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"Eu sei,
meu amor,

você não
queria que

fosse assim,
tá tudo bem

chorar,
eu estou

aqui com
você."
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Uma coisa é empatizar, a outra é transformar o tema em um drama e
passar a mensagem de que o mundo é difícil, cruel e injusto. Você pode
ser mais neutro e descrever a situação, de forma tranquila e amorosa: 

“A banana quebrou e você queria que ela estivesse inteira, eu sei, eu te
entendo”
“Você queria continuar brincando e está na hora de ir para casa, que chato
né? Eu também gostaria que pudéssemos ficar mais tempo aqui 
e temos que ir pra casa agora preparar a janta”.
"Seu amiguinho disse que não quer brincar com você agora e você estava
com vontade de brincar com ele, né? Eu sei como é, quando isso acontece
comigo eu também fico chateada."

3. NÃO DRAMATIZE A
SITUAÇÃO
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Você não precisa dizer que a vida é dura, que você entende o
quão horrível aquilo deve ser para ele, ele não precisa se sentir
vítima da situação. A melhor lição que você pode passar a ele é
mostrar com tranquilidade que nem sempre vamos conseguir
que as coisas saiam como esperamos e que temos que aceitar a
realidade como ela é. A vida é assim e tem dias ou momentos em
que o que queremos não é o que nos chega e criar resistência é o
que nos provoca mais sofrimento. Melhor focar em alternativas
ou soluções, e não ficar brigando contra o que já aconteceu.

Mas, claro, para você transmitir isso, você precisa acreditar nisso,
você precisa avaliar como vê a vida, que crenças tem sobre ela, se
costuma se colocar como vítima diante dos acontecimentos ou
das pessoas e se costuma dramatizar quando algo sai diferente
do que você gostaria. Não adianta esperar que seu filho aceite
que a vida tem altos e baixos se você mesma não aceita isso.
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Ficar brava com seu filho também não o ajuda em nada, pelo contrário.
Sei que muitas vezes é difícil manter a cabeça fria nessas situações,
mas tente respirar fundo e impedir aquela sua reação automática e
agressiva. Se preciso (e possível), afaste-se um pouquinho até se
acalmar. Vai ser melhor para o seu filho ficar sozinho por alguns
minutos do que escutar seus gritos ou ameaças.

Se você tiver muita dificuldade de conter sua raiva, se sua reação
agressiva estiver muito recorrente, busque ajuda profissional.
Quase todos nós trazemos marcas de uma educação muito
controladora e autoritária e temos crianças feridas dentro de nós. 
Se o comportamento desafiador do seu filho te tira do eixo e você não
consegue se controlar, isso pode ser um sinal de que sua criança
interior não está muito bem e precisa ser maternada. 

4. NÃO FIQUE BRAVA
COM SEU FILHO
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Adapte suas explicações de acordo com a idade do seu filho e
explique as coisas de forma entendível. Quanto mais novo ele
for, menos palavras.

E não tente dar sermão em momentos em que ele estiver com
uma crise de choro ou ataque de raiva, o mais provável é que ele
não esteja com a parte racional do cérebro ativada, portanto não
tem como ele "entender" sua fala e você só vai ficar mais irritado
com ele. Você começar a dar palestra ou bronca nele só vai fazer
ele se sentir pouco compreendido e não escutado, o que pode
aumentar a raiva ou tristeza dele e provocar uma reação
inadequada. Ou seja, pode ser bem mais estressante para todos.

Prefira frases curtas e deixe para retomar a questão depois
da tempestade, se for o caso.

5. EXPLIQUE AS COISAS
DE FORMA ENTENDÍVEL
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Eu confesso que adoro esta ferramenta. Uso muito com a Nara até
hoje, com 5 anos, e me surpreendo com o quanto ajuda. O que
acontece é que na cabeça do seu filho tem uma imagem muito real 
de como ele gostaria que as coisas tivessem acontecido. Ele "só"
precisa se desapegar dessa imagem. A gente passa por isso todos os
dias: brigamos contra a realidade, queremos controlar como as coisas
acontecem. Algo que podemos fazer é criar imagens do problema
resolvido dentro da cabeça da criança:

“Você queria melancia e acabou, né? Puxa, já imaginou se tivéssemos
uma melancia na geladeira agora? Não seria legal? Já imaginou se ela
fosse bem grande? Se pudéssemos cortar um pedação e colocar a boca
daquele jeito que molha a cara toda e damos risada? Da próxima vez
vamos comprar uma bem grande?”.

6. BRINQUE COM A 
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IMAGINAÇÃO DO SEU FILHO
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Aqui em casa, quando a Nara vira um disco riscado e insiste em
querer algo impossível, tento brincar com a imaginação dela.
Tento usar um tom de humor, tornando aquilo uma brincadeira
ou perguntando detalhes de como ela gostaria que estivesse
acontecendo o que ela tanto desejava. No confinamento usei
muito essas conversas quando ela ficava chateada porque queria
ver uma amiga, por exemplo. "O que você faria com ela? Do que
brincariam? Consegue imaginar ela aqui agora? Seria muito legal,
né?"

É comum ela entrar na jogo e depois de inventar o que ela faria
se aquilo fosse real, ela acaba soltando o problema. Essa
também é uma forma de validar o desejo da criança, mostrar
que você se importa e gostaria de poder ajudá-la a resolver,
simplesmente não tem como. Uma vez que reconhecemos que
aquela necessidade é legítima, a criança se sente acolhida e
tende a liberar a questão.
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Não ria do seu filho quando ele ficar bravo ou triste com algo. Eu sei
que isso pode fazer a criança se inibir e tentar disfarçar ou conter o
choro mais rapidamente, mas ela se sente envergonhada. Será que é
isso mesmo que você quer que ela sinta?

Isto é faltar com o respeito, tenho certeza que você não gostaria que
te tratassem assim. Sem contar que ninguém se sente ajudado
sendo humilhado, né? 

Portanto, não diga coisas como de “Não disse? Viu só? Bem feito, se
você tivesse me ouvido, isso não teria acontecido”, isso só faz ela se
sentir pior. Por mais que te incomode que a criança não aceite um
conselho seu e depois se dê mal por isso, você não tem que servir de
atalho para ela. Permita que ela aprenda a partir de suas escolhas,
mesmo que estas te pareçam erradas.

7.NÃO TIRE SARRO DO
SEU FILHO
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“É importante responder
a todas as necessidades

da criança, mas não a
todos os seus desejos.
Quando a criança vive
em um ambiente onde
experimenta grandes
doses de conexão, ela
não fica traumatizada

por ter pequenas doses
de desapontamento.”

Jane Nelsen
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“É importante responder a todas as necessidades da criança,
mas não a todos os seus desejos. Quando a criança vive em um
ambiente onde ela experimenta grandes doses de conexão, ela
não fica traumatizada por ter pequenas doses de
desapontamento. Você precisará usar a sua cabeça e o seu
coração para ser um pai ou mãe afetivos. Quanto mais
informação tiver, mais você confiará em sua cabeça. Quanto
mais conhecimento você tiver, mais confiará em seu coração.
Quando estiver em dúvida, sempre confie no seu coração.”

Jane Nelsen

Tem mais um detalhe que não posso ignorar, porque ele é
fundamental. Os nossos maiores desafios com nossos filhos
geralmente falam de dificuldades que temos com nós
mesmas. Portanto, se este é um tema que te deixa muito
sensível, reflita sobre isso: 
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Como você lida com suas frustrações? 

Você se acha capaz de superar decepções?

Você foi super protegida na infância?

Será que todo esse receio de que seu filho não
leve bem uma determinada situação é real ou
fala de uma dificuldade sua que você está
projetando nele?
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Eu percebo esse movimento muitas vezes comigo: que eu me preocupo
com possíveis reações negativas que imagino que minha filha teria e
depois percebo que ela encarou de forma muito mais natural a história, eu
é que tinha uma questão mal resolvida com o tema. E que bom descobrir
isso através dela, ter a oportunidade de me conhecer um pouco melhor e
poder trabalhar pontos adormecidos ou inconscientes dentro de mim.

Quando ajudamos nossos filhos a lidarem com as frustrações da vida,
estamos fortalecendo a resiliência neles. Eles estarão mais
preparados para cuidar de si mesmos e dos demais. Se fazemos isso
com muita conexão, transmitimos a mensagem de que sabemos que
são capazes e eles se tornam mais autoconfiantes.

Espero que este ebook tenha te ajudado. Adoraria que você me
escrevesse contando o que achou e se o conteúdo dele te apoiou de
alguma forma nesta nova etapa da sua vida materna.

Um abraço carinhoso,
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Maíra Soares
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"Quando ajudamos nossos filhos a lidarem com
as frustrações da vida, estamos fortalecendo

a resiliência neles. Eles estarão mais preparados
para cuidar de si mesmos e dos demais. 

Se fazemos isso com muita conexão, transmitimos 
a mensagem de que sabemos que são capazes

e eles se tornam mais autoconfiantes."
Maíra Soares
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Se você acredita que este e-book te ajudou de alguma forma, se
aqueceu seu coração e te fez repensar sua relação com seus
filhos, me ajude a espalhar esta mensagem. Minha intenção é
alcançar o máximo de pais e cuidadores com informações que os
ajudem a educar com mais empatia e leveza, com mais conexão e
escuta e conectados com o amor incondicional.

Quer saber como você pode me ajudar?

1) Escreva para mim contando como este ebook te ajudou, que
resultados você teve experimentando as dicas e reflexões propostas
nele.

2) Divulgue meu ebook nas suas redes sociais para que mais pessoas
tenham acesso a este conteúdo e conheçam o meu trabalho.
Compartilhe meu link em seus canais ou peça para as pessoas
entrarem em contato comigo para adquirirem uma cópia do e-book.

Se quiser falar comigo, fique à vontade para escrever para
contato@cantomaternar.com.

Muitíssimo obrigada e gratidão por estar aqui!

ME AJUDE A ESPALHAR
ESTA MENSAGEM!

www.cantomaternar.com

Maíra Soares
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COMO LIDAR COM A FRUSTRAÇÃO DE NOSSOS FILHOS
7 Dicas Para Ajudar Seu Filho a Aceitar os Limites
Por Maíra Soares (Canto Maternar)

Eu ajudo mães a se autoeducarem para que possam maternar de forma
mais leve e amorosa. Para que possam educar seus filhos com mais
conexão, empatia, respeito e escuta. Para que possam romper padrões
antigos de educação que não querem seguir, sem cair no autoritarismo ou
na permissividade. Para que possam confiar mais em si mesmas e em seus
filhos, permitindo que eles sejam quem vieram a ser e que recebam o
verdadeiro amor incondicional.

Meu nome é Maíra Soares e sou mentora de mães, consultora em Criação e
Comunicação Consciente e Educadora Parental certificada pelo Instituto
TeApoio. Sou paulistana, mãe da Nara, que nasceu em fevereiro de 2015, e
moro na Espanha desde 2011. A maternidade tem sido um grande portal de
crescimento e transformação pessoal para mim. As mudanças que tem
acontecido na minha vida têm me ensinado tanto que decidi criar o Canto
Maternar, um espaço que divulga informação sobre Maternidade, Criação
Consciente, Autoeducação e tudo o que pode auxiliar pais e mães na busca
de conhecimento para educar os filhos com mais amorosidade. Também sou
co-autora do podcast Tenda Materna, que produzo ao lado da Clarissa Yakiara.

Me formei em jornalismo, já fui fotógrafa, educomunicadora, cantora,
professora de português e fotografia, tradutora, entre outras funções. Sou
inquieta, autodidata, amo estudar, escrever e aprender coisas novas, nunca
entendi porque estava sempre mudando de profissão e como tantas coisas
podiam me atrair com tanta paixão. Até que descobri que era multifuncional e
criativa, foi um alívio descobrir que meu jeito de ser tinha nome!

Outra parte de mim adora experimentar terapias, estou sempre olhando para
dentro e buscando um jeito de crescer. Quando fiquei grávida, li Bésame
Mucho e em seguida A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra.

SOBRE O CANTO MATERNAR
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Me dei conta do quanto desconhecia sobre meu passado, mesmo já tendo
feito muitas terapias. Fiquei tão impactada que mergulhei ainda mais em mim
e não parei, decidi que queria romper o padrão de violência no qual fui
educada. 

Está sendo tão intenso e proveitoso o meu desenvolvimento pessoal desde
que a Nara nasceu que tive vontade de compartilhar minha experiência com
outras mães. O Canto Maternar nasceu com o intuito de trazer ao mundo
minhas reflexões sobre a maternidade e o caminho que tenho trilhado para
me autoeducar e educar minha filha. Porque acredito que pode contribuir
para outras pessoas.

Acredito que trazendo à consciência nossa história de vida, encarando nossas
sombras e tratando nossas feridas passadas, podemos nos preparar
verdadeiramente para educar com mais empatia, respeito e confiança. E
que isso vai ter um impacto nas novas gerações, podendo transformar o
mundo. Meu sonho é que nos tornemos maioria e sou grata que você
esteja aqui comigo!

Siga-me nas redes sociais para ficar por dentro do que eu tenho aprendido e
una-se ao meu propósito. Ajude a espalhar esta mensagem recomendando
meu trabalho e minhas publicações.

SOBRE O CANTO MATERNAR
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Aprenda uma ferramenta de
autocontrole simples que vai te

poupar de gritos e reações
automáticas em momentos que

seus gatilhos são acionados.

EBOOKS, CURSOS E PROGRAMAS ONLINE

Mergulhe num processo de
transformação intenso comigo

durante 10 semanas: 10 módulos,
10 encontros ao vivo, participação
num grupo de mães e muito mais.

Entenda o que está acontecendo
emocionalmente com seu filho

mais velho, porque o
comportamento dele mudou com

a vinda do bebê e como você
pode apoiá-lo nesta nova etapa. 

Neste ebook, feito com outras
educadoras parentais, ensinamos
como guiar o Desfralde da criança
de forma consciente, respeitando
seu tempo. Espalhe o ebook para

ajudar mais crianças.

CLIQUE AQUI

BAIXE GRATUITAMENTE AQUI BAIXE GRATUITAMENTE AQUI
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CLIQUE AQUI
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Para refletir sobre Maternidade e Autoeducação
Escute a Tenda Materna, meu podcast produzido em parceria com a Clarissa
Yakiara. Estamos no  , no SoundcloudiTunes

Posts diários para inspirar e desconstruir sua forma de maternar
Imagens, textos e LIVEs para refletir, inspirar e te atualizar sobre cursos,
livros e referências sobre Criação Consciente e Autoeducação.

Junte-se à página Canto Maternar do Facebook
Participe também do meu grupo no Facebook: 
Parentalidade Consciente na Primeira Infância.

Meu canal no YouTube
Assine o canal do YouTube e fique por dentro das reprises das LIVEs que eu
faço no Instagram do Canto Maternar e de outros vídeos.

Assine a newsletter do Canto Maternar
Junte-se a outras mães que também estão em busca de conhecer e
compreender melhor a si mesmas para se tornarem mães mais presentes
e conectadas com seus filhos. Cadastre seu e-mail gratuitamente.

Entre em contato pelo meu whatsapp
Tem alguma dúvida? Clique no ícone e vá direto ao chat comigo pelo
whatsapp.

contato@cantomaternar.com

JUNTE-SE ÀS MAIS DE 450 MIL PESSOAS 
QUE JÁ SEGUEM O CANTO MATERNAR

Acompanhe o site do Canto Maternar (www.cantomaternar.com)
Siga meu blog e leia textos sobre Criação Consciente, Autoeducação e
tudo o que pode te ajudar a educar seu filho com mais conexão e afeto.

Spotify, no  e no Deezer.

Meu canal gratuito no Telegram
Inscreva-se no canal gratuito do Telegram e receba  áudios exclusivos com
reflexões sobre o que eu publico nas redes sociais e meus desafios como
mãe e empreendedora.

https://www.cantomaternar.com/
https://itunes.apple.com/es/podcast/tenda-materna/id1373262001?l=en&mt=2
https://www.facebook.com/cantomaternar/
https://www.instagram.com/cantomaternar/
http://bit.ly/YouTubeCantoMaternar
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