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RESUMO 

A educação no século XXI é um grande desafio para os pais que precisam orientar seus filhos em 

uma realidade que jamais vivenciaram. O presente artigo pretende oferecer diretrizes seguras para o 

desempenho dessa abençoada missão, por meio do olhar para o próprio exercício da parentalidade. 

Oportunizando reflexões a respeito da postura que adotam como pais na comunicação com seus 

filhos, propondo ajustar áreas da vida pessoal, estabelecer prioridades familiares, gerenciar o tempo, 

aprimorar a conduta moral para ser um exemplo a ser seguido. Na busca do aperfeiçoamento dessa 

nobre tarefa, certamente contribuirão com o desenvolvimento de seres humanos capazes de superar 

dificuldades e obter sucesso emocional, social e profissional no futuro, refletindo positivamente na 

sociedade em que estarão inseridos. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Educação, Alicerces, Diretrizes, Desenvolvimento. 

 

ABSTRACT  

Education in the 21st century is a great challenge for parents who need to guide their children into a 

reality they have never experienced. The present article intends to offer safe guidelines for the 

performance of this blessed mission, through the couple's gaze for the very exercise of parenthood. 

Opposing reflections about the posture they adopt as parents in communicating with their children, 

proposing to adjust areas of personal life, establish family priorities, manage time, improve moral 

conduct to be an example to be followed. In pursuit of perfecting this noble task, they will certainly 

contribute to the development of human beings capable of overcoming difficulties and achieving 

emotional, social and professional success in the future, reflecting positively in the society in which 

they will be inserted. 

KEY WORDS: Education, Structures, Guideline, Development.
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INTRODUÇÃO 

 

A comunicação permite a interação do ser humano com o mundo onde está inserido. 

Promove o desenvolvimento e o aprendizado nas relações que estabelece, tornando 

possível a exteriorização de necessidades e o compartilhamento de ideias e 

conhecimentos. A forma como se estabelece pode gerar grandes realizações ou 

desditas. É uma arte e como tal, precisa ser desenvolvida e aperfeiçoada por meio 

do estudo e da sua aplicabilidade na convivência com o outro. Tarefa a qual os 

pais/responsáveis precisam se dedicar, ampliando a capacidade de entender as 

necessidades, anseios dos filhos e passar mensagens claras ao desenvolver suas 

habilidades e virtudes. Aprimorando a comunicação, os pais exemplificarão 

estratégias geradoras de resultados positivos nas quais os filhos irão se espelhar, 

tornando-se adultos que empreenderão relacionamentos de sucesso. 

Fator importante nesse processo é a disposição dos pais na busca do 

autoconhecimento como meio de transformação pessoal, aperfeiçoando-se cada vez 

mais como modelo moral a ser seguido. 

Segundo o dicionário Michaelis, modelo é tudo o que serve para ser imitado, aquele 

a quem se procura imitar nas ações e maneiras, pessoa exemplar. O termo guia 

pressupõe ação ou efeito de guiar, pessoa que guia, direciona, governa. 

Os pais são a grande referência do ser em formação, personificam o papel de 

modelo e guia desenvolvendo o potencial de cada indivíduo, mediando o 

conhecimento e enriquecendo os valores daqueles que serão influenciados por suas 

palavras e ações. Portanto, precisam estar cientes da responsabilidade que 

possuem na formação da personalidade dos educandos, buscando promover 

hábitos saudáveis que contribuam para o equilíbrio das dimensões Física (exercício, 

nutrição, cuidados com o estresse), Mental (leitura, visualização, planejamento, 

escrita), Social/Emocional (ajuda, empatia, sinergia, segurança interna), Espiritual 

(clareza de valores e envolvimento, estudo e meditação).  

MESQUITA (2003) afirma que: 

[...] na educação, a energia de entrada é a criança e a energia de saída é o 
tipo de pessoa que desejamos formar para a nossa sociedade, ou seja, 
pessoas íntegras que cumpram suas obrigações sem interesses egoístas. O 
mundo necessita de seres que promovam a unidade em lugar da separação, 
que exerçam a cooperação, e não a competição. (MESQUITA, 2003, p. 22). 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Atualmente, é grande o número de crianças que passam um longo período sob a 

responsabilidade das instituições escolares, chegando até a permanecer mais tempo 

na escola do que com os familiares. No entanto, cabe aqui ressaltar, o papel da 

escola como espaço de formação intelectual e cultural, contribuindo com os pais no 

enaltecimento e reforço dos valores morais. Sendo, papel da família a formação 

moral e o desenvolvimento de valores permanentes da bendita e nobre educação. 

Parceiras desta nobre tarefa, escola e família, precisam estar sintonizadas ao 

direcionar o ser em formação. Por isso, a instituição deverá ser escolhida de maneira 

cautelosa pelos pais, que deverão avaliar se a sua proposta e filosofia estão de 

acordo com os princípios da família. 

 

1- Quando Inicia a Educação dos Filhos? 

 

Essa é uma resposta que deixa explícita a grande responsabilidade da pater-

maternidade ao afirmar que, inicia muito antes deles nascerem; com a educação dos 

próprios pais. 

Questão muito complexa, pois que envolve os genitores dos pais. Porque os pais 

muitas vezes repetem o modelo educativo utilizado por seus pais, mesmo que o 

desaprovem. E será possível romper com o modelo com o qual foram educados? 

Ao chegar à idade adulta, há um somatório das experiências vivenciadas ao longo 

da vida às diretrizes recebidas no lar, formando-se assim, segundo a Programação 

Neurolinguística, o mapa de mundo dos indivíduos, que são diferentes uns dos 

outros devido à diversidade de contextos. 

Portanto, os pais precisam estar abertos a observação da maneira como orientam 

seus filhos e se perguntar: “ Por que fazemos o que fazemos, do jeito que fazemos?” 

A abertura para essa reflexão permitirá manter o que é positivo e transformar o que 

não faz mais sentido e nem gera os resultados esperados. Escolher estratégias 

adequadas ao momento e a história que estão escrevendo junto à família que 

constituíram, trará legitimidade ao papel que exercem e sucesso nessa função.  



4 

 

 
 

Os pais, para educar precisam integrar e ajustar seus mapas de mundo, adequando-

os a princípios e valores comuns para que a criança sinta a segurança da linguagem 

única no direcionamento dos seus comportamentos e atitudes.  

Este é um grande desafio e necessita da humildade de cada um em flexibilizar seu 

mapa de mundo para acolher o do outro e juntos rumarem para a busca da 

amplitude de seus mapas enriquecendo-os com maiores possibilidades de escolha, 

por meio do estudo e conhecimento de caminhos que possibilitem o 

desenvolvimento da função que juntos precisam desempenhar.  

 

2- Equilibrar-se 

O trabalho educacional exige equilíbrio entre o corpo, a razão e a emoção. 

SLAVIERO (2004) afirma que o corpo está ligado diretamente as emoções, aos 

sentimentos. 

A Programação Neurolinguística utiliza como instrumento de autoanálise a Roda da 

Vida Pessoal. A proposta é avaliar aspectos fundamentais da vida e a partir da 

constatação do que necessita qualificar, algumas estratégias e metas são traçadas.  

RODA DA VIDA 

 



5 

 

 
 

O convite para embarcar na viagem do autoconhecimento traz consigo a promessa 

de aumentar a qualidade de vida dos pais, melhorando a convivência com o 

cônjuge, com os filhos e de cada indivíduo consigo mesmo.  

Agir, aprender e aperfeiçoar, essa é a essência da vida produtiva diz BUCKINGHAM, 

resumindo assim, a constante do autodesenvolvimento. 

Nesta busca, é fundamental que se pense a família como uma empresa. Refletir 

sobre a organização da  rotina, os princípios e valores que norteiam as ações no lar 

e as estratégias utilizadas ao corrigir o comportamento dos filhos; são  indagações 

fundamentais para traçar o caminho a seguir, uma vez que “Para quem não sabe 

aonde ir, qualquer caminho serve!”, já dizia o gato da Alice no País das Maravilhas. 

Para que o caminho seja traçado de forma consciente, torna-se necessário ter 

acesso a conhecimentos que iluminem esse caminhar. Portanto, serão apresentados 

alguns princípios da filosofia da Educação Sathya Sai em Valores Humanos que 

oferece contributos valiosos aos pais visando à educação do caráter, unindo 

pensamento, palavras e ações. Seguem os valores universais que fundamentam 

essa prática: 

 

VERDADE - Verdade é aquilo que não muda, é a essência da pessoa. Ser 

verdadeiro é estar conectado com o ser divino que cada um tem dentro de si; 

 

RETIDÃO - ação amorosa conectada com a consciência. Agir corretamente sendo 

justo, cumprindo o dever, dando sempre o melhor de si; 

 

AMOR - por tudo e por todos, amor incondicional. Ver e escutar com o coração; 

 

PAZ - paz e harmonia interior; 

 

NÃO-VIOLÊNCIA - este inclui os demais valores. Exercer o valor não - violência 

significa infundir diretamente no âmbito da ação pessoal a conexão com a alma e a 

prática dos valores humanos, deixando de serem conceitos abstratos para serem 

possibilidades vivenciadas. 
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Existe um elo entre os valores absolutos, uma vez que por meio da Verdade chega-

se à Retidão; agindo-se corretamente, se estará em Paz; a Paz levará ao Amor; e o 

Amor se expandirá e se manifestará em Não-Violência. 

SRI SATHYA SAI BABA (1997) propõe: 

 

“Vocês não devem esquecer que o exemplo pessoal é melhor método de 
ensino. Os Valores Humanos não podem ser promovidos meramente pela 
repetição das palavras: Verdade, Retidão, Paz, Amor e Não-Violência. (...)O 
impulso pela transformação só pode ser intensificado por ações e exemplos 
práticos.” (SRI SATHYA SAI BABA,1997, p.42) 
 
 

A proposta da filosofia apresentada é que o adulto de referência do educando, 

exerça a função de modelo a ser seguido.  

 CALLIGARIS (1998), ao falar sobre a autoridade legítima dos pais para com os 

filhos, enaltece a força moral como meio de despertar a admiração, constituindo-se, 

os genitores, modelos dignos de serem imitados.  

Observe o registro de uma criança de 10 anos ao se preparar para uma viagem com 

a família: 
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Ao analisar a lista com os itens para a viagem conclui-se que: aprecia ler, gosta de 

desenhar, preocupa-se com a higiene e é extremamente organizada, uma vez que 

se utilizou de estratégia eficaz para nada esquecer. 

Na sequência, será possível conhecer a rotina, que a mesma criança elaborou, para 

a boneca que ganharia no Natal: 

 

 

 

Nessa descrição, fica perceptível a clara noção que possui de uma rotina, 

envolvendo alimentação, higiene, lazer e descanso. 

Diante desses dois exemplos, o que se pode constatar? Onde essa criança 

aprendeu a ter organização e fazer planejamento? Sem dúvida, o ambiente em que 

foi educada influenciou decisivamente para a construção desses hábitos salutares 

que a acompanharão por toda vida. 

MERABIAN e FERRIS asseveram que em uma comunicação a recepção da 

informação é de 7% o conteúdo do que se fala (palavras), 38% é o tom de voz 

utilizado, 55%, a expressão corporal (olhar, gestos e postura).  
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Os registros apresentados confirmam essa tese ao evidenciar que a criança participa 

de um cotidiano organizado ao qual espelha naturalmente.  

 

3. Vivências no Lar 

 

MESQUITA (2003) alerta para o fato de que os pais são a primeira referência que a 

criança tem para compor sua personalidade e seu padrão de comportamento. Por 

esse motivo, os exemplos paternos de conduta íntegra, disciplinada e equilibrada 

são tão importantes. Na sequência, serão apresentados quatro aspectos da vida que 

necessitam estar em constante vigilância para obter um ambiente harmonioso no lar. 

São eles:  

 

 

TEMPO: O tempo pode ser um algoz ou um aliado dependendo da relação que se 

estabelece com ele.  

SANT´ANA (2010) afirma que frases do tipo, “Estou correndo contra o tempo”, revela 

a concepção errônea que a pessoa tem a respeito do Tempo. É preciso construir 
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uma relação positiva com ele desfazendo-se da interpretação ou ideia de que é um 

inimigo. 

Caso este seja um paradigma que paira sobre a mente dos pais, será necessário 

transmutá-lo porque poderá afetar o gerenciamento da vida familiar, uma vez que o 

pensamento tem enorme influência sobre o resultado que se obtém. 

WEBER (2007) alerta a respeito do Investimento Parental que consiste no tempo 

dedicado a tarefa da parentalidade. A autora ressalta que o envolvimento com os 

filhos deve ser em período integral e permanente, uma vez que todas as fases pelas 

quais passam exigem dos pais presença, participação, monitoria e cuidados. Ao 

considerar a falta de tempo para desempenhar essa tarefa, urge a necessidade de 

reconsiderar as prioridades ao desejar que a educação seja efetiva e de qualidade.  

No propósito de oferecer estratégias que auxiliem os pais no Investimento 

Parental, serão apresentadas quatro técnicas propostas por SANT´ANA (2010) em 

seu livro Disciplina: O Caminho da Vitória. 

1. Pergunte a você mesmo: O que devo fazer agora? Obtenha a resposta e 

corajosamente a aplique, superando a falta de vontade e a preguiça; 

2. Priorização: Fazer primeiro o que é essencial, depois o que é importante e se 

sobrar tempo o que é secundário. Portanto, determinar de forma clara os 

objetivos utilizando uma lista hierarquizada de tarefas (dia/semana e mês) é 

uma excelente estratégia da boa gestão do tempo. 

3. Lista de Fatores de Evasão de Tempo: Identificar os fatores responsáveis 

pela evasão de tempo e buscar minimizar ou neutralizar essas perdas. 

4. Agendamento ou Programação Mental de Tempo: Estabelecer datas, horários 

e prazos para as coisas acontecerem. Quando não há prazos definidos 

tendem a consumir mais tempo do que o necessário. 

5. Resolução Imediata: Realize imediatamente uma solicitação que demanda 

pouco tempo. 

6. Margens de Segurança Temporal: A pessoa que vive atrasada gera desgaste 

de energia, estresse e descrédito para si mesmo. Superar a crença de que o 

tempo é oponente, facilita a mudança de atitude. Portanto, perceber o valor 

inestimável de chegar com antecedência a um compromisso sem interpretar 

que o tempo de espera é desperdício, achando que se estivesse em casa 
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estaria descansando um pouco mais ou adiantando tarefas, é fator 

fundamental para melhorar a relação com o ele. Dica: Ter sempre à mão um 

livro edificante é uma excelente estratégia para ocupar as horas vazias! 

7. Controle de Pendências: Pendência é tudo aquilo que deveria ser feito e é 

postergado. Listá-las, juntamente com as decisões a ser tomadas referentes a 

cada uma delas como, Fazer agora, Agendar, Delegar, passando a missão 

para outra pessoa, Abandonar, reavaliar se é realmente necessário realizar a 

tarefa. Estes são caminhos para a “libertação” desses afazeres que geram 

desgastes físico e psíquico. 

 

ALIMENTAÇÃO DOS 5 SENTIDOS: Refletir sobre os hábitos alimentares da família 

torna-se fundamental diante do universo de possibilidades a que se tem acesso na 

atualidade. Nesse ponto, é essencial avaliar não apenas o que “entra pela boca”, 

mas com o que alimentamos o olhar, a escuta e as emoções. Quais tipos de 

informações o lar está exposto?  

É dever dos pais estar atentos aos conteúdos apresentados pela TV, internet, 

jornais, livros, revistas, músicas e ambientes com as quais se têm contato no 

cotidiano. Esses “alimentos” influenciam totalmente os pensamentos, sentimentos e 

atitudes cultivadas no íntimo de cada ser.  

MOGGI em seu livro “Liderando pela Essência” explica através da filosofia 

antroposófica que “o ser humano possui três impulsos básicos para o aprendizado, 

que estão relacionados ao Pensar, Sentir e Querer”. 

 

 

 

PENSAR 

SENTIR 

QUERER 

Impulso para o conhecimento 

Impulso para o desenvolvimento 

Impulso para o aperfeiçoamento 
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Portanto, torna-se fundamental ao equilíbrio das relações estabelecidas no lar, filtrar 

e selecionar esses acessos dentro de um rigor de qualidade, evitando assuntos e 

ambientes que promovam irritação, medo, discórdia, erotismo, entre tantos outros 

apelos que incitam as negatividades interiores. 

Priorizar escolhas que elevem o ser por meio de programas e leituras edificantes e 

músicas de qualidade aumenta o repertório de escolhas dos filhos que estão criando 

afinidades com aquilo que os pais lhe apresentam. Lembrando que os hábitos estão 

em processo de construção e os genitores são totalmente responsáveis pelo que 

será implantado no decorrer do desenvolvimento de seus rebentos. 

 

DINHEIRO: O dinheiro é fator desencadeante de paz ou ansiedade a depender do 

uso que dele se faz. Ao viver comprando “o que não precisa, com o dinheiro que não 

tem” os bens materiais entram pela porta e a tranquilidade sai pela janela.  

Quando o assunto é educação dos filhos, a situação se agrava ainda mais. 

Questionamentos como: Qual o valor atribuído ao dinheiro pela família? Como é 

direcionado o desejo de consumo dos habitantes do lar?  Existe a dinâmica de 

utilizar presentes como recompensa de bom comportamento ou cumprimento de 

metas?  

A Programação Neurolinguística propõe em sua prática fazer Ponte ao Futuro, 

sendo esta uma estratégia muito bem-vinda aos pais no exercício de sua função. 

Pensar na repercussão que as ações da atualidade terão no caráter dos filhos 

adultos, proporciona o discernimento para agir nas situações cotidianas.  

CERQUEIRA FILHO (2009) faz alusão a três grandes valores representados pelos 

verbos Ser, Fazer e Ter. Utiliza-os como metáforas para demonstrar a articulação 

dos mesmos como forma de alcançar uma vida equilibrada. 

Ser: autoencontro com a essência divina que existe no próprio interior, conexão com 

os valores intrínsecos, consciência plena de ser autor da própria felicidade. 

Fazer: Movimento e atividade imanente no Universo. No ato de fazer que o ser 

torna-se co-criador e age criativamente, realizando harmoniosamente as atividades 

na família, no trabalho, no lazer, nos estudos, em sociedade. 
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Ter: Relação empreendida com as pessoas e as coisas, entrando em contato com 

as posses, bens e relacionamentos. Por meio do ter, que se usufrui o que se faz e 

desenvolve-se o desapego daquilo que se tem. 

CERQUEIRA FILHO (2009) propõe uma simbologia ao representar a vida como um 

triângulo em que o Fazer e o Ter são os vértices da base, uma vez que estão 

relacionados às questões transitórias e o Ser é o ápice por estar relacionado às 

questões permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERQUEIRA FILHO (2009) esclarece: 

 

“Quando a pessoa se encontra com as características de cada valor 
alinhadas entre si, todas concorrendo para o mesmo fim, o aperfeiçoamento 
do Ser, ela gera para si mesma a harmonia e equilíbrio, resultando em um 
estado de felicidade e plenitude, em que a vida encontra seu verdadeiro 
sentido, na qual o fazer e o ter são realizados em prol da harmonia e do 
equilíbrio do ser. O tesouro está no lugar certo: o aperfeiçoamento do Ser 
Espiritual que somos” (CERQUEIRA FILHO, 2009, p.123) 

 

Atualmente, vive-se em uma sociedade ansiosa e imediatista que impulsiona a 

valorização do TER em detrimento do SER, afastando as pessoas cada vez mais 

dos valores imperecíveis do mundo interior. Por esse motivo, os lares tem a missão 

de educar para o consumo consciente, substituindo as recompensas materiais 

(brinquedos, viagens, passeios...) pelo prazer natural que o dever cumprido oferece 

à consciência. Essa percepção precisa ser enaltecida e valorizada pelos pais, para 

que os filhos encontrem a plenitude por meio desses valores. Futuramente, a falta 

dessa sensibilidade poderá criar o vazio existencial, impulsionando o Ser a 

preenchê-lo com substâncias tóxicas, consumismo exacerbado, ou até mesmo com 

a geração de doenças psíquicas como a depressão. 

Para ilustrar há o relato de um causo: 

SER 

FAZER TER 
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Uma criança de 10 anos comenta com seus pais na hora do jantar: 

- Pai e Mãe, hoje eu trouxe minhas provas para vocês assinarem.  

E continuou ao tempo em que entregava as provas nas mãos da mãe: 

- Sabiam que minha amiga ganha um presente quando tira a nota máxima nas 

provas? 

Os pais curiosos pelos resultados observaram que tirou a nota máxima nas duas 

provas que trouxera. Felizes comentaram: 

- Filha, que maravilha! Estamos orgulhosos de você! 

E completaram: 

- Qual foi o sentimento que teve ao receber as provas? 

A menina respondeu: 

- Fiquei muito satisfeita e animada. 

- Pois então, esse foi o maior presente que poderia receber. O contentamento que 

resultou do esforço empreendido. Não é mesmo? Disse a mãe. 

A filha ficou pensativa e concordou prontamente: É verdade mamãe! 

ENERGIA VITAL: Retomando a proposta de CERQUEIRA FILHO (2009) a respeito 

do Ser, Ter e Fazer serão destacados a seguir os itens que contemplam cada 

âmbito: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SER 

Autorrealização 
Sentido da Vida 
Satisfação 
Plenitude 
Felicidade 
Bem – estar 
Saúde Integral 
Espiritualidade 
Religiosidade 
Amor com Desapego 

FAZER TER 

Trabalho Profissional e Voluntário 
Atividades Familiares 
Atividades Esportivas 
Atividades de Lazer 
Repouso 

Profissão 
Família (Pais, Irmãos e Parentes) 

Cônjuge 
Amigos 
Bens (Dinheiro, Objetos, Carro,Casa) 
Religião 
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Os âmbitos Ter, Ser e Fazer estão interconectados e estando em confluência farão 

com que a energia vital flua, proporcionando paz, harmonia e felicidade interior. Essa 

energia, ao se exteriorizar alcançará todos com quem se convive sendo fonte de 

exemplar conduta. Portanto, torna-se imprescindível alinhar o exercício das 

atividades nas áreas do Ter e Fazer aos princípios e valores da essência do Ser, 

tendo como farol o amor, a retidão, a paz, a não-violência e a verdade, a iluminar o 

caminho a ser seguido.  

A abordagem apresentada não tem como pretensão oferecer uma receita a ser 

seguida, mas sim diretrizes seguras para que os lares ofereçam um alicerce sólido 

para os seres em formação. Pensando que eles serão os construtores do amanhã, 

semeando o caminho com as experiências que adquiriram nas vivências 

existenciais. Sejam os pais, contribuintes compromissados com o acervo que os 

filhos carregarão no decorrer da vilegiatura terrena. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

GOLEMAN (2014) elucida: “O cérebro cresce e se molda mediante as repetidas 

experiências”. A presente citação fundamenta a necessidade dos filhos estarem em 

contato permanente com ambientes e pessoas que lhes transmitam princípios e 

valores por meio de exemplos edificantes. Agregando desta forma, conhecimentos e 

vivências para o fortalecimento da essência do ser em formação. 

O olhar atento dos pais, permite a percepção das tendências que os filhos 

apresentam, possibilitando fortalecer as habilidades e ajustar as inferioridades. 

Buscando prepará-los para resistir aos chamamentos do mundo que podem os 

desviar do caminho da retidão. O grande desafio é ensiná-los a utilizar o livre- 

arbítrio com responsabilidade, entendendo as consequências de seus atos em sua 

vida e na do próximo. 

 A abordagem apresentada neste artigo, não tem a pretensão de oferecer uma 

receita a ser seguida, mas sim diretrizes seguras para que os lares estejam 

alicerçados em bases sólidas contribuindo efetivamente com a renovação da 

sociedade. Lembrando que os filhos serão os construtores do amanhã, semeando o 

caminho com as experiências que adquiriram nas vivências existenciais. Portanto, 



15 

 

 
 

sejam os pais, contribuintes compromissados com o acervo que estes carregarão no 

decorrer da vilegiatura terrena, para que assim usufruam da paz e da felicidade que 

o dever cumprido proporciona. 
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