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PAI, DISCIPLINE SEU FILHO
Seu filho, não nasce disciplinado, ou indisciplinado. Mais aprende a ser, de acordo com o
comportamento do pai e da mãe para com ele.
Seu filho é indisciplinado quando:
*Faz que não ouviu, o que você disse;
*Te dá, má resposta;
*Não estuda e nem faz suas obrigações na hora estipulada;
*Discute, quando lhe é determinada uma atividade;
*Não quer fazer, ou terminar uma atividade no tempo determinado;
*Rejeita mudar de atitude;
*Desrespeita normas e regras;
*É sarcástico, ao lhe dirigir a palavra.
Hoje em dia, os pais não têm disciplina com o filho e dele pouco exige. Ao contrário do
filho, que sempre exige mais e mais desse pai sem exigências; o sugando até o sangue das veias.
Os pais erram absurdamente, quando passam a ser moles com os filhos, da seguinte maneira:
*O deixam sair do castigo, antes do tempo estipulado;
*Falam algo disciplinar e depois, com a insistência do filho, voltam atrás;
*Determinam uma norma, ou castigo e depois, não o cumprem;
*Deixam o filho sem fazer o que determinaram anteriormente;
*Não são dados a esse filho, obrigações em casa e fora dela;
*Não lhe é exigido, um comportamento na escola, no estudo e na vida em geral.
A maneira que o seu filho se comporta na escola, na rua, ou na casa de amigos, é apenas o
reflexo da educação, que você está lhe dando em casa.
Pai, mãe, não feche os olhos para o seu filho, tentando enganar as pessoas que o rodeiam.
Dizendo que em casa, o seu filho não tem esse comportamento indisciplinado. Nem a você mesmo
consegue enganar e isso é virar as costas não só para o seu filho, mas também para a educação dele.
Pois o único responsável pelo o seu filho e a educação dele é você mesmo. Não tente jogar a sua
responsabilidade nas costas de avós, professores, vizinhos, amigos, ou no próprio governo.
Pai, não dê desculpas também da falta de tempo (“Falta de tempo é desculpa por falta de
método”). Porque a partir do momento que você se tornou pai, ou mãe, foi lhe entregue nos braços
não só um lindo bebê no hospital, mais sérias obrigações com aquele ser indefeso. Não é fácil ser
pai, quanto mais educar. Por isso, às vezes precisamos da ajuda do outro; porque os pais também
não nascem sabendo educar, mas tudo e aprende.
Para ter disciplina com o filho, o pai e a mãe, devem adotar certas condutas:
*Estabelecer regras (regras essas, que devem ser feitas em conjunto com o filho);
*Elogiar na realização de algo, que você havia pedido a ele (o elogio faz com que ele repita
o bom comportamento);
*Deixar claro sobre as consequências do descumprimento de uma regra (faça valer as
consequências do descumprimento de uma regra; se não, ele não te respeitará mais e sua palavra
não terá mais valor);
*Tenha autoridade sem autoritarismo (o autoritarismo sempre diz não e nunca diz sim. O
autoritarismo provoca revolta e rebeldia nos filhos. Seja sensato.);
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*Nunca desconsidere uma ordem sua, mesmo que a sua paciência esgote, com a insistência
de seu filho (o filho, sempre nos testa e nos pega nos pontos fracos. A criança tem plena consciência
do que faz. Prova disso, é quando você a adverte de um comportamento ruim, ela ri na sua cara e
continua a fazê-lo. Neste momento, ela apenas está dizendo, que você não cumpre com sua palavra,
perante as consequências de uma punição);
*Deixe sempre tudo bem claro, o porquê, de exigir, o porquê, das regras, o porquê, da
punição e o porquê, também das palmadas se necessário (o filho entende os porquês, tem
consciência de que errou e compreende o porquê do castigo).
“Quem não castiga, o mal ordena que ele se faça” Leonardo da Vince.
“Quem se nega a castigar seu filho, não o ama: quem o ama não hesita em discipliná-lo”
Provérbios, capítulo 13, versículo 24.
O exemplo de um comportamento correto, vindo do pai e da mãe, é um dos alicerces para a
educação do seu filho; pois, por meio do seu exemplo, ele verá que as regras são para todos e não só
pra ele. E assim, começará a ter uma prática também saudável, se espelhando em vocês. E, como já
havia dito anteriormente, o comportamento do filho, é meramente um reflexo da educação que
vocês dão em casa.
“Só existe uma maneira segura, de fazer com que a criança ande pelo caminho reto: consiste
em você trilhar este mesmo caminho” Abraham Lincoln.
“Ensina a criança no caminho em que deves andar e ainda quando for velho não se desviará
dele” Provérbios, capítulo 22, versículo 6.
Pai, mãe, mesmo que às vezes doa o coração, ao fazer cumprir uma regra, ou uma punição,
saibam, que a disciplina e autoridade são fundamentais para o equilíbrio, a saúde e a segurança do
seu filho, que se tornará um adulto responsável, humano e feliz.

Letícia Luccheze.
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Letícia escreveu esse texto para a amiga Cristiana Divina. Pedagoga, Cristiana estava tensa,
por não saber o que trabalhar em uma reunião de pais dos alunos. Foi quando Letícia escreveu o
texto e deu a ela.
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