
Aprenda a dizer não 
Aida Veiga e Renata Leal  
 
O dilema dos pais é impor limites cultivando a auto-estima dos filhos. Missão difícil numa 
sociedade consumista  
 
A temporada do NÃO está chegando. Os filhos vão entrar em férias, o Natal está no ar e os pais 
se vêem no período mais delicado do ano. Como resistir aos apelos por tantos presentes, viagens 
com os amigos, programas noturnos? Como dizer não quando é mais fácil dizer sim? Essa questão 
está ligada a dois conceitos importantíssimos para uma educação bem-sucedida: limites e auto-
estima. Apesar da importância desses conceitos, todos os pais têm dificuldades em lidar com eles.  
 
''Querem impor limites, mas não sabem como. Têm medo de ser muito rigorosos e acabar com o 
amor-próprio dos filhos. Querem ser obedecidos, mas fogem das situações de conflito. Sentem-se 
culpados quando dizem não'', explica a psicóloga Ceres Alves de Araújo, professora da Pontifícia 
Universidade Católica. Negar alguma coisa aos filhos é difícil em qualquer situação. A mais 
recorrente é, sem dúvida nenhuma, ligada ao consumo.  
 
''Os pais têm sua parcela de culpa porque deveriam ser firmes, irredutíveis, mas a propaganda, o 
marketing são tão bem feitos que fica difícil resistir'', afirmou a ÉPOCA a economista e socióloga 
Juliet Schor, ä reconhecida internacionalmente por dois best-seller: The Overspent American 
(OAmericano Que Gasta Demais) e The Overworked American (O Americano Que Trabalha 
Demais). Schor passou quatro anos debruçada sobre o consumo de crianças e adolescentes.  
 
Em outubro, lançou Born to Buy (Nascido para Comprar), livro com dados e análises sobre as 
conseqüências das propagandas sobre o público infanto-juvenil. Descobriu, por exemplo, como 
elas são produzidas. ''Marqueteiros já contratam cientistas e estudam o comportamento cerebral 
para saber como os anúncios são entendidos pelas crianças e pelos jovens. Examinam o cérebro 
no momento em que o público está vendo a propaganda. Assim, sabem o que funciona, como elas 
reagem aos diferentes estímulos'', diz.  
 
Nesse cenário, os pais viram os freios do consumo infanto-juvenil. Logo eles, que se orgulham de 
poder oferecer aos filhos aquilo que seus pais não puderam lhes dar. Homens e mulheres que se 
dedicam quase integralmente ao trabalho pensando em garantir estabilidade e futuro para a 
família. São pessoas que, no pouco tempo disponível para os filhos, não querem bancar os chatos 
dizendo não. ''Esse quadro é real, mas precisa ser mudado.  
 
Os pais deveriam ser materialmente menos necessários e afetivamente mais importantes'', ensina 
o psiquiatra Içami Tiba, autor de Quem Ama, Educa. Nos anos 90, muitos teóricos defendiam a 
tese de que é mais importante ter qualidade de tempo que quantidade. Esse conceito está 
mudando. ''Qualidade de tempo em frente ao videogame ou dentro do shopping não conta'', 
afirmou a ÉPOCA Steve Biddulph, psicólogo australiano autor de uma dezena de livros sobre 
educação que já venderam mais de 11 milhões de cópias e foram traduzidos em 24 línguas. ''Os 
pais precisam interagir com seus filhos, conversar, brincar, fazer carinho. É um erro compensar a 
ausência passando o pouco tempo que resta fazendo compras.''  
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PLUGADO Bruno Shimada, de 
16 anos, passou 81 horas 

numa lan house em outubro. 
O pai, Pedro, permite porque 
acha melhor vê-lo jogando 

que saindo à noite 

SHOPPING O passatempo 
preferido de Gabriela França, 
de 14 anos, é comprar. Boa 
parte do dinheiro que ganha 

trabalhando é gasta com 
roupas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O grande perigo desse comportamento vai além dos estragos no orçamento familiar. A criança ou 
adolescente crescem achando que amor significa ganhar presentes. Eles, então, tentam conseguir 
cada vez mais porque só se sentem amados tendo todos os seus pedidos atendidos. ''Os filhos 
manipulam os pais porque acham que ä só são percebidos se pedirem mais coisas - e ganharem'', 
explica Biddulph. No entanto, nem o mais abastado dos homens consegue dar tudo o que os filhos 
pedem. Daí surgem dois problemas: baixa auto-estima e insegurança. ''Como fazem a associação 
amor = consumo, os filhos acreditam que não prestam. Acham que fizeram algo errado porque 
não merecem o amor dos pais, já que eles não compram mais tudo o que pedem'', explica a 
psicóloga Ceres.  
 
''Por outro lado, tornam-se pessoas inseguras socialmente porque acham que precisam andar com 
o tênis da moda e ter o último lançamento em videogame para ser aceitas pelos amigos. O 
mercado age de forma cruel porque gera um grau de insatisfação constante'', afirma Juliet Schor.  
 

PODER DE DECISÃO 

Nas classes A e B, as 
crianças de 10 a 12 anos 

escolhem a marca de tudo 
- em % 

Tênis 71 

Roupas 61 

Lanchonete 57 

Celular 40 

Produtos 
de higiene 

pessoal 
39 

Fonte: Ipsos Brasil/2004 



O programa predileto de Gabriela França, de 14 anos, é ir ao shopping - com a família ou com as 
amigas. ''Sou supervaidosa, nem tenho idéia de quanto gasto'', conta ela, que, além da mesada, 
consome em butiques parte do salário de R$ 1.500 por mês que recebe para apresentar um 
programa em um canal de TV fechado. Dia de festa é dia de roupa nova. No armário, tem uns 15 
jeans. A mãe, Maria de Lourdes, permite.  
 
''Ela é uma menina tranqüila, obediente, é justo querer estar sempre na moda.'' Como Maria de 
Lourdes, muitos pais deixam os filhos fazer o que querem como recompensa por boas notas no 
colégio ou comportamento exemplar em casa. Com 16 anos, Bruno Shimada é assíduo 
freqüentador de uma lan house. No mês de outubro, passou 81 horas em frente ao computador 
jogando games violentos. O pai, o comerciante Pedro, consente. ''Ele é um garoto responsável, 
tira boas notas e tem pouco tempo livre. Prefiro que esteja jogando do que numa balada'', diz. 
 
Um dos maiores erros dos pais é se considerar responsáveis pela felicidade dos filhos. O papel 
deles é outro, dizem os especialistas. É dar e exigir responsabilidade para que seus filhos 
assumam os erros, enfrentem as frustrações. E, a partir daí, desenvolvam um senso de 
competência que os leve a ser bem-sucedidos na vida. Outro erro comum é querer ser amigo dos 
filhos. ''Não são nem podem ser.  
 
A missão deles é amar e educar'', alerta Ceres Araújo. Qual amigo impediria o outro de ir a uma 
balada e o obrigaria a dormir no mesmo horário todos os dias? ''Tenho a impressão de que os pais 
de hoje querem colocar limites e esperam que o filho aceite sem reclamar. Não tem jeito: ele vai 
ficar descontente'', diz a psicóloga Rosely Sayão, autora de Como Educar Meu Filho?. ''Impor 
limites é colocar a realidade para crianças e jovens que vivem no mundo dos sonhos e de suas 
vontades.'' Não há jeito tranqüilo de fazer isso, mas nunca o limite foi relacionado a traumas. 
''Exigir obediência não provoca infelicidade. Mas os limites devem ser os mínimos, no sentido de 
que sejam absolutamente necessários'', diz Rosely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensinar os filhos a se controlar com o consumo é difícil porque os próprios pais gostam de 
comprar. Além disso, os marqueteiros dispõem de elementos cada vez mais sofisticados para 
vender seu peixe para os jovens.  
 

Eduardo Monteiro/ÉPOCA 

 

EM FAMÍLIA À noite, no lar 
dos Madeiras, a mãe, 

Cláudia, opta por passar o 
tempo com os filhos. Ela 
ajuda o menor, Caetano, 

com a lição e eles lêem antes 
de dormir 



''Eles descobrem quem são as crianças que lideram grupos'', conta Schor. ''Miram no garoto ou 
garota mais popular do pedaço. Fazem pesquisas em escolas, clubes, condomínios e chegam a 
esses nomes. Daí os patrocinam de forma que usem seus tênis, joguem seus jogos, comam seus 
salgadinhos. Uma das fábricas de brinquedos que entrevistei tem listadas 1.600 crianças e jovens 
nesse papel.''  
 
No mundo da tecnologia, então, os pais - em geral desatualizados - viram reféns. ''Como 
entendem menos que os filhos, acabam sendo levados a comprar uma avançada placa para o 
computador, o mais novo celular ou o último gadget eletrônico. São convencidos pelos filhos de 
que realmente necessitam dessas novidades. É por isso que os anúncios de informática são 
dirigidos para os jovens e adolescentes'', diz Schor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nem todas essas estratégias de marketing chegam ao Brasil. Mas a lógica do consumo é a 
mesma. ''As crianças compram influenciadas pelos personagens que estão em evidência, pelos 
amigos. O que cai nas graças delas vira sucesso de vendas'', avalia Sônia Manastan, gerente de 
marketing da rede de supermercados Pão de Açúcar. Aos 5 anos, João Otávio sabe o que quer. Às 
vezes, pede à mãe coisas de que ela nunca havia ouvido falar, como cartas de Yu-Gi-Oh!. ''A 
influência da TV e dos amigos é grande. Tudo o que ele vê, ele quer'', diz a mãe, a professora 
Luciana Barros. Para conter o filho, ela impõe ä limites. Nunca compra brinquedo em 
supermercado, por exemplo. Agüenta firme mesmo quando João sai chorando porque não ganhou 
o que queria. ''É difícil'', confessa. ''Pelo fato de João ser filho único, querendo ou não acabo lhe 
dando mais coisas do que pretendia porque só tenho ele.''  
 
Acertar a mão nos limites é sempre difícil. O principal problema é que cada criança tem uma 
realidade particular. Dentro de uma mesma família, tanto as regras como a forma como são 
impostas diferem. Uma repreensão vivida intensamente por um passa despercebida por outro. ''É 
preciso também respeitar a maturidade de cada filho. Se errar na dosagem, pode transformar a 
criança num ser inibido com tamanha pressão. Ou, se for para menos, criar um pequeno tirano ou 
uma pessoa desorganizada que não sabe o que quer'', alerta Ceres. Na casa da família Madeira, 
Caetano, de 9 anos, não aluga fitas de jogos violentos porque a mãe proíbe.  

Fabiano Accorsi/ÉPOCA 

 

RESPONSABILIDADE O 
pai de Rodrigo Diuana, 
de 17 anos, deu a ele 
uma loja de roupas 

esportivas para 
administrar há três 

anos. Deu certo 



A irmã, Cecília, de 17 anos, ganhou recentemente a permissão para viajar com os amigos. ''Eu 
ficava chateada porque era uma das poucas que não podiam ir'', lembra a jovem. Todas as regras 
são discutidas - seja no jantar em família, seja no trânsito. ''Aproveito o tempo que estou com 
eles no carro para educar'', conta a mãe, a empresária Claudia Madeira. ''Meu marido e eu 
deixamos de sair à noite porque priorizamos o convívio em família. Preferimos conversar, mas, se 
meus filhos pisam na bola, apelo para um castigo.''  
 
Os pais também não devem associar o não com autoritarismo. ''Ser firme sem perder a doçura'', 
adverte Celso Antunes, consultor da Associação Brasileira pelos Direitos da Criança Brincar e autor 
de vários livros sobre inteligência e cognição. ''Um não com autoridade não é um não arrogante'', 
diz Antunes. Essa diferença é fundamental. Se os pais não sabem como impor limites, podem 
prejudicar o amor-próprio dos filhos.  
 
É por isso que a questão da auto-estima está em pauta nos livros, congressos e debates. ''Quando 
criança, tudo é motivo de elogio. Depois dos 4 anos, perde-se o encanto e o elogio desaparece. 
Mas ele é essencial sempre porque é a ferramenta na construção e manutenção da auto-estima'', 
afirma Antunes. ''Os filhos precisam daquele olhar coruja dos pais'', ensina Ceres. ''Muitos pais 
evitam esse olhar porque querem parecer duros para ser obedecidos. Mas é preciso apostar que o 
filho vai dar certo, achar que ele é legal, bonito e transmitir essa torcida pelo olhar.'' 
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RÓTULO No Colégio Magister, 
os alunos passam por uma 

dinâmica que tem como foco a 
auto-estima 

CONSCIENTE No Colégio 
Assunção, a turma do 1o ano 

do ensino médio fez um projeto 
de consumo responsável 

 
 
Pai que cuida da auto-estima tem paciência de monge, não humilha e jamais dá um sabão em 
público. O dever dos pais é descobrir os pontos fortes dos filhos e construir a partir deles. Nunca 
se fixar nas fraquezas e ficar tentando corrigi-las. Há três anos, o empresário Cesar Diuana, de 53 
anos, comprou um presente inusitado para o filho Rodrigo, que, na época, tinha 14 anos: a 
franquia de uma loja de roupa esportiva.  
 
Para muitos, poderia parecer um mimo para um garoto rico. ''Ele sempre teve interesse, jeito e 
prometeu que continuaria a estudar'', explica o pai, que acreditou no talento do rebento. A loja 
virou um sucesso e o garoto, que se formou neste ano, já conseguiu abrir outra com os lucros da 
primeira. Responsável nos negócios, Rodrigo se deu a um luxo que deixou os colegas morrendo 
de inveja: comprou um carrão importado e, como ainda é menor de idade, contratou um 
motorista. ''Era um sonho de moleque'', justifica.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As escolas podem e devem ajudar os pais. Em São Paulo, o Colégio Assunção desenvolveu um 
projeto sobre consumo responsável. A missão dos alunos - todos filhos da classe média alta - era 
fazer um orçamento mensal para uma família de quatro pessoas com até dez salários mínimos. Ao 
final, todos se conscientizaram dos desperdícios e da necessidade de economizar. ''A mudança de 
atitude dos alunos e o retorno dos pais foram tão positivos que estamos elaborando outro projeto 
com planejamento individual dos gastos'', diz a coordenadora Luci Mello. Desde o ano passado, o 
Colégio Magister faz um trabalho para cultivar a auto-estima. Durante uma dinâmica, a professora 
cola um rótulo na testa do aluno sem que ele saiba o que está escrito. Por alguns minutos, é 
tratado como se fosse aquele pessoa rotulada. ''Ninguém acha agradável ser encarado como uma 
pessoa burra ou egoísta'', explica a orientadora Alessandra Ramos. ''Dessa forma, eles passam a 
valorizar mais a si e aos outros.''  
 
Em sua pesquisa, a socióloga Juliet Schor chegou a uma conclusão que é compartilhada por boa 
parte da comunidade científica: a pressão do consumo provoca depressão, ansiedade, baixa auto-
estima, stress e até dores de cabeça. Para combater, ela aconselha que a família passe mais 
tempo junta, corte as idas ao shopping e outros centros de consumo e limite o tempo em frente à 
TV - táticas que adotou com os filhos, Krishana, de 12 anos, e Sulakshana, de 9.  
 

A PERSUASÃO 

Não é à toa que 90% das crianças acompanham 
a família no supermercado pelo menos uma vez 

por mês 

76%  cedem aos pedidos na maioria das vezes 

15% compram sempre 

9% dizem não 

40%  de todas as compras feitas pela família no 
supermercado são influenciadas pelos filhos 

Fonte: ACNielsen/2003 

Luludi/Ag. Luz 

 

APELO CONSTANTE João Otávio quer tudo o 
que vê na TV. Em geral, Luciana agüenta 
firme. Mas, por ser seu único filho, muitas 

vezes ela acaba cedendo 



DIVERSÃO: CONSUMIR 

Brincar não é a única atividade de lazer dos baixinhos. Cada vez 
mais consumistas, eles gostam de tudo que é tecnológico, 

ligação que aumenta com a idade - em % 

Crianças de 10  
a 12 anos 

 
Adolescentes 

de 13 a 17 
anos 

81 
assistem a filmes em 
DVD e videocassete 70 

73 
passeiam e comem em 

shoppings 
71 

60 
fazem compras em 

shoppings 
78 

49 lêem livros 39 

36 freqüentam clubes 34 

36 
acessam a internet em 

casa 48 

21 
participam de chats na 

rede 
32 

19 trocam e-mails 40 

37 possuem celular 64 

25 têm computador 41 

Fonte:Ipsos/2004 

 

IMPOR LIMITES 

Dez dicas para cultivar a obediência em casa 

1 - É difícil impor limites quando os pais querem ser 
queridinhos dos filhos. A missão dos pais é educar, não 

ser amigos 
  

2 - Outro erro é achar que o filho vai aceitar os limites. Ele só aprende a obedecer 

3 - Com os pequenos, não adianta falar. É preciso tirá-los das situações de risco 

4 - Para as crianças de até 8 anos, o castigo mais sério é a retirada da atenção 
dos pais. Diga que não gostou de seu comportamento e saia de perto 

5 - Castigos intermediários funcionam dentro de uma 
situação específica. Não adianta ameaçar cortar a mesada 

se ele não fez o dever de casa. Deixe -o sem brincar ou usar o 
computador naquele dia 

  

6 - Com o adolescente, experimente deixá-lo devedor. Se 
foi mal na prova, mas tiver permissão para ir à balada, ele 

vai sentir que está devendo uma nota boa aos pais 
  



7 - Se ele desrespeitar o horário combinado, mostre que, 
acima da raiva, você ficou preocupado. Ligue para a polícia, 

para os pais dos amigos ou apareça na festa 
  

8 - Cuidado para não superdimensionar a duração de um 
castigo. O tempo deles é diferente do tempo dos adultos. 

Deixe o pequeno sem descer para brincar por uma tarde, a 
criança sem videogame por uma semana e o adolescente 

sem sair à noite por 15 dias 

  

9 - Limites e regras variam de acordo com a faixa etária. 
Com irmãos em idades diferentes, as regras são diferentes 

  

10 - Não caia na tentação de comprar um tênis de marca 
só porque seu filho disse que todos os amigos têm 

  

 
 

CULTIVAR AUTO-ESTIMA 

Como desenvolver o amor-próprio em seu filho 

1 - Exalte suas qualidades. Não é porque elogiou ontem que não precisa fazê-lo hoje 

2 - Não faça comparações 

3 - Nunca comente com outros os defeitos de seu filho quando ele estiver ouvindo 

4 -Não use a culpa para fazer com que ele lhe obedeça 

5 - Não empregue palavras duras, como apelidos, ou para dar uma ordem 

6 - Tenha expectativas realistas, sobretudo no que se refere a resultados escolares 
e esportivos. Não pressione 

7 - Mantenha a calma quando os conflitos aparecerem para não destruir o canal de 
conversa entre vocês 

8 - Ataque o problema sem acusar, insultar ou menosprezar o adolescente. Em vez 
de criticar, faça uma observação sincera e firme. Recado dado, não estique o assunto, 

fazendo uma novela  

9 - Estimule seu filho a fazer o que ele é capaz de fazer 

10 - Diga que você se importa com ele e dê demonstrações de que isso é verdade 

11 - Leve-o a sentir que pertence à família, pedindo sua presença na hora do jantar 
ou no programa do fim de semana 

12 - Esteja disponível para ouvi-lo quando ele tiver algo a contar 

13 - Mostre-lhe que as dúvidas e ansiedades dele são compartilhadas por outras 
crianças, levando-o a descobrir que não é mais frágil ou inseguro do que ninguém 

14 - Ajude-o a administrar a frustração, raiva, perda ou sensação de injustiça 

15 - Carinho físico é fundamental. Na adolescência, mesmo que ele se esquive, não 
passe uma semana sem lhe dar um beijo 



 
 
 

DADOS ASSUSTADORES  
A economista e socióloga Juliet Schor passou quatro anos estudando o 

consumismo de crianças e jovens. Fez várias descobertas: 

- Aos 18 meses, um bebê já reconhece logotipos; aos 2 anos, pede produtos pelo 
nome; aos 6 identifica 200 marcas diferentes 

- Cientistas escaneiam o cérebro dos adolescentes para descobrir como os anúncios são 
entendidos por eles. Examinam o cérebro no momento em que eles são submetidos a 

propagandas 

- Marqueteiros fazem pesquisas atrás do garoto e da garota mais popular da turma. 
Patrocinam esses líderes de forma que usem seus tênis, joguem seus jogos. E 

influenciem todo mundo 

- Nos Estados Unidos, crianças e adolescentes gastam US$ 30 bilhões em compras e 
são responsáveis por US$ 600 bilhões relativos aos gastos dos pais 

- Uma parcela de publicitários se sente culpada pelo bombardeio que faz dirigido ao 
público infanto-juvenil 

- A pressão do consumo provoca doenças como ansiedade depressão, baixa auto-
estima, stress, dores de cabeça 

 
 

BATALHA DIÁRIA 
No lar dos Paoleras, como em todas as casas, 

os pais lutam para impor limites 

 
HORÁRIO 

Limitar o tempo da filha Giuliana no computador nem sempre é 
fácil. O jeito, às vezes, é tirar o teclado, como faz Jucélia, a mãe 

 
 
 
 

CONSUMO 

Gabriel, de 8 anos, tem três chuteiras. Mas quer uma nova, que é a da 
moda. A decisão foi deixar para o Natal 



 
TECNOLOGIA 

No Dia dos Pais, Mayr queria aproveitar para trocar seu celular 
antigo. A filha bateu o pé e quis ficar com o novo, que tem 

câmera. Ele acabou cedendo e herdou o velho 

 
 
 

NOITADA 

Giuliana tem 14 anos, mas quer sair todo fim de semana. No último, voltou 
às 5 horas. Os pais não vêem problemas quando ela está com os amigos 

 
 

Micos em família  

Nada fere mais a auto-estima de um jovem do que fazê-lo passar por uma situação 
constrangedora em público. Nesta semana, a escritora Márcia Kupstas lança Micos e 
Outros Bichos, uma bem-humorada versão dessas situações tão cotidianas. Durante um 

ano, ela e o filho Igor colecionaram casos. ''Foi surpreendente ver que a idéia do mico 
em família é tão comum'', diz Igor. Confira os casos mais clássicos. 

Na frente dos meus amigos, não! - Quando os pais resolvem soltar aquela frase ou dão 
vexame na frente das pessoas mais importantes para o adolescente 

Como você cresceu! - Fere o ego do jovem, que acha que já cresceu e não quer ser mais 
criança 

Isso não era pra ser divertido? - Pais tentam participar da vida dos filhos fazendo um 
''programa de índio'' 

Em casa, todo o mundo é maluco - Esquisitices de cada família, que são mais comuns 
do que se pensa 
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É NÃO 
É difícil e cansativo, mas há várias  

maneiras de dizê-lo 

1 É não e ponto final 

2 Não peça novamente 

3 Já pensei a respeito e a resposta é não 

4 Não temos dinheiro para isso agora  

5 Você já tem bastante disso 

6 Não adianta fazer chantagem 

7 Vá achar outra coisa para fazer 

8 Estou ficando zangada com sua insistência 

9 Vou doar seus brinquedos, já que só esse novo é legal 

10 É seu dinheiro, mas quem manda aqui sou eu 
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