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Perfil: inquieto e inovador. Possui 16 anos de 
experiência em gestão de empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunicação e em criação, 
planejamento e desenvolvimento de projetos de 
comunicação e marketing digital. Há 2 anos atuando 
e apaixonado pelo setor de Educação. Formado em 
Administração de Empresas, Publicidade e 
Propaganda, é especialista em marketing pela FGV, 
Psicanalista e Pai da Paola.

"Movido pela minha história e por um propósito de 
desenvolver as novas gerações, criei a Escola de 
Pais MundoemCores.com quando ainda não era 
Pai. Tive o privilégio de conhecer e conviver com 
especialistas em educação e diversos Pais antes, 
durante e após a gestação da minha filha Paola, 
que nasceu em 2018. Agora, fiz esse e-book 
destacando importantes aprendizados que servirão 
principalmente para aquele que é 'Pai de primeira 
viagem'".

Este e-Book é uma prévia do meu novo livro "Pai de Primeira Viagem", que será lançado em 
breve. Curta e aproveite. Foi feito com muito carinho!

Rodrigo Quintão CEO - Mundoemcores.com
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DESCOBRI QUE VOU SER PAI

Quando se recebe a notícia de que você está 
trazendo uma criança para este mundo, um 
pensamento ecoa muito alto dentro do "Pai de 
primeira viagem": "Vou ser Pai!”. Um misto de 
alegria, susto, espanto, medo, ansiedade, enfim… 
são tantos sentimentos que criei uma expressão 
para definir esse momento único: Paizei!
 
Os pensamentos aceleram e colocam o cérebro 
pra funcionar a todo vapor. Mas, homem é 
homem e a gente tenta manter o controle e as 
rédeas da situação como se estivesse tudo 
tranquilo. Aliás, após ser Pai, você verá que se 
mostrar visivelmente controlado é uma coisa que 
os Pais adoram fazer, pois aprendemos que 
homem não chora, muito menos se descontrola.

Bom… Passada a surpresa e a explosão de emoções ao saber que você "Paizou", é hora de 
pisar no chão e colocar a nova vida em prática, pois a partir de agora você é um novo 
homem, vivendo com uma uma nova esposa, dentro de uma nova família.
 
Nessa fase de descoberta, você precisará ativar sua atenção para um princípio 
fundamental na vida de todo ser humano: o tempo. Seu filho se desenvolverá fisicamente e 
cognitivamente de forma mais veloz do que em qualquer outra fase da vida e é muito 
importante que você esteja presente de corpo e alma nessa nova função de Pai. Você 
aprenderá o que significa a expressão "saltos de desenvolvimento" e verá que o tempo 
voa, mas os sentimentos ficam. As lembranças que você e seu filho terão de cada uma das 
fases da vida dependerão da intensidade e da entrega dos Pais na vida de suas crianças.



O sabor de ser Pai é mais gostoso quando você aprende a viver a alegria que cada 
momento, cada etapa oferece. Você precisará se preparar para essa nova vida. Você terá 
impactos financeiros acontecendo de forma muito rápida no seu dia a dia, você precisará 
lidar com suas emoções, com as emoções da sua esposa e também do seu bebê, pois o 
bebê absorve a energia do Pai e da Mãe e tudo isso vira significado que fará parte da sua 
personalidade hoje e sempre. Portanto, faça o exercício de achar o que de bom acontece a 
partir de agora, pois você está prestes a conhecer o Amor em sua mais pura essência e 
experimentar de fato, do que a felicidade é feita.
 
Até quem já é Pai pode viver uma nova paternidade de seu segundo filho em diante. Pois 
tudo é diferente e nenhum filho é igual ao outro. Tudo muda novamente. Somos e seremos 
sempre um Pai de primeira viagem. Sim, porque os tempos mudam, os filhos são diferentes 
e os desafios são sempre novos. Temos que estar o tempo todo aprendendo a aprender!

Aprenda que você começará a correr uma 
maratona que passa por diversos lugares 
e que cada lugar tem seu encanto. Curta 
muito cada um desses "lugares". A estrada 
é longa, mas você é capaz de ser feliz e 
fazer outras pessoas felizes. Nada é fácil, 
mas você pode! Normalmente, estamos 
míopes e cegos para enxergar o que de 
bom acontece a cada instante em nossas 
vidas, mas quando se tem uma criança, a 
perda por não assimilar isso é grande, pois 
é única. O segredo está em reconhecer as 
alegrias e assimilar os aprendizados que 
essa nova vida nos oferece. Não se 
assuste! Mergulhe de corpo e alma e curta 
profundamente.

        Ser Pai de Primeira Viagem é ter a chance 
de reviver a própria infância

Você poderá ressignificar seus conceitos e desfazer velhos recalques guardados em você.



FAMÍLIA EMOCIONALMENTE SAUDÁVEL

A chegada de um bebê mexe muito com a 
rotina, os hábitos, a casa, a convivência social, 
com as emoções, com nossos planos pessoais e 
com nossos comportamentos. Só então entendi 
o real motivo de uma gestação durar (ou 
deveria durar) 9 meses: é o tempo necessário 
que o casal precisa para preparar a casa, as 
finanças, as compras e, principalmente, 
preparar suas emoções para esse grandioso 
momento que é a chegada do bebê.
 
Durante esse período, muitas divergências 
podem surgir entre o pai e a mãe da criança e, 
às vezes, começam até mesmo na escolha do 
nome. Mas, isso sempre se resolve. De repente, 
duas pessoas que até agora viveram buscando 
unir suas convergências e diferenças como 
casal passarão também a buscar união na 
forma de se educar uma criança e de viver em 
família, o que é muito diferente. Muito da 
história de vida do Pai e da Mãe virá à tona. 
Coisas que ambos desconheciam um do outro 
vão aparecer, mas o respeito às diferenças 
deve prevalecer, pois o discurso dos dois 
precisa ser unificado para um bom rendimento 
da educação da criança. O casal viverá um 
novo ciclo de fortalecimento da sua união, pois 
agora vocês estão juntos, ligados para sempre 
por uma nova vida que se inicia. 



Toda decisão, a partir de agora, deverá considerar a criança, pois vocês deixam de ser um 
casal para serem três (ou mais se vierem gêmeos ou múltiplos). Os tempos mudaram.
 
Infelizmente, vemos hoje muitos Pais despreparados para educar seus filhos diante de uma 
sociedade dinâmica e avançada, em que há novos desafios científicos, sociais e um 
crescente distanciamento dos valores éticos, morais e do vínculo familiar.
 
Muitos dizem que os bebês que estão nascendo são realmente diferentes e, sendo ou não, 
o mundo mudou muito e esse é o ambiente em que as crianças crescem e se desenvolvem. 
Precisamos reciclar a forma histórica como educamos nossos filhos. Já não é mais 
suficiente educar como fomos educados. As dúvidas e confusões que tenho visto e vivido 
como líder de uma Escola de Pais me trazem a certeza de que o conhecimento prático, o 
exemplo e a saúde emocional da família influenciarão, não só no desenvolvimento da 
criança, mas na construção da união familiar em curto, médio e longo prazos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
É, de fato, uma vida nova para todos. As emoções se renovam todos os dias e a mulher 
sente muito tudo isso. O que o Pai precisa estar atento é em relação às mudanças que 
acontecem com a nova Mãe, que vive a gestação de forma muito mais intensa. Haverá 
pressões pessoais, familiares e sociais e de todos os tipos em todos esses períodos. A 
carga mental desse novo e único momento é muito forte e o Pai pode e deve ajudar muito 
no equilíbrio emocional da família. O Pai tem em mãos o poder de proteger 
emocionalmente a Mãe e pode até ser escudo nos momentos difíceis.
 
Pai, Mãe e filho precisam muito de conexão. A mágica está em sentir de coração pra 
coração, falar de coração para coração, ouvir de coração para coração. Os sentimentos 
dirão muito mais do que palavras. Pai, esteja à frente da estabilidade emocional da família 
e ajude todos a se conectarem. Comportamento gera comportamento e logo vocês viverão 
um ciclo de amor e felicidade em família.

É fundamental estudar para ser Pai e Mãe!



Vivo o meu dia a dia focado em levar, por meio de especialistas e pessoas que tiveram 
sucesso graças à sua criação familiar, ensinamentos e técnicas educacionais que auxiliam 
no desenvolvimento moral e cognitivo das crianças, bem como no fortalecimento do vínculo 
e harmonia familiar. Recebemos centenas de relatos sobre transformações positivas desde 
que fundamos nossa Escola de Pais, e sabemos que esse conhecimento é muito 
importante, mas nada substitui viver o amor e a compreensão em sua essência. Essas 
transformações que nos chegam por meio de depoimentos só são possíveis graças à força 
dos sentimentos e das emoções de Pais e Mães que desejam ter famílias felizes. Família é 
causa e não efeito.



O PAPEL DO PAI

Para Freud, o Pai e a Mãe possuem papéis 
distintos no desenvolvimento da psique da 
criança que, desde cedo, já reconhece uma figura 
de Pai e uma figura de Mãe para seguir. Também 
podemos chamar isso de função de Pai e função 
de Mãe. Às vezes, a criança elege a Mãe para ser 
a figura de Pai e o Pai como figura de Mãe. Essas 
"funções" ou "figuras" não estão 
necessariamente ligadas ao sexo dos Pais e nem 
aos próprios Pais (já digo isso antes que alguém 
questione). Elas também podem existir quando a 
criança vive com dois Pais ou duas Mães. Ou seja, 
a criança sempre vai reconhecer essas figuras em 
alguém. Ela pode eleger um padrinho como figura 
de Pai, uma tia como figura de Mãe, um avô como 
figura de Pai, e por aí vai. Tudo vai depender 
muito da presença das pessoas que fizerem parte 
do cotidiano da criança.

        O caráter de um homem é formado pelas 
pessoas que escolheu para conviver

Sigmund Freud



Por isso, a forma como o Pai se apresenta nessa relação pode direcionar a maneira que a 
criança vai se relacionar no futuro com outras pessoas e com o mundo de forma geral. Ou 
seja, a forma como o Pai e a Mãe lidam com a entrada do Pai na relação Mãe-filho e a 
forma como se relacionam no dia a dia farão com que sua criança entenda o que é certo e 
o que é errado nos limites das relações sociais.

Assim sendo, é a figura do Pai que determina as 
bases e limites das relações das crianças com o 
mundo. Freud, em seu livro "Leonardo da Vinci e 
uma lembrança da sua infância", afirma: "Na 
maioria dos seres humanos, tanto hoje como nos 
tempos primitivos, a necessidade de se apoiar 
numa autoridade de qualquer espécie é tão 
imperativa que seu mundo desmorona se essa 
autoridade é ameaçada". 
 
A Mãe, por sua vez, deve envolver o Pai na 
relação com o filho, convidando-o a participar de 
todos os momentos, e também acreditando que o 
Pai é capaz de desenvolver e participar de cada 
atividade do cotidiano da criança.

Se a Mãe tira o Pai de uma troca de fraldas porque ele "não faz direito", ou não deixa que 
prepare a mamadeira, por exemplo, o Pai deve se firmar em seu lugar e entender que o Pai, 
assim como a Mãe, está ali para todos os momentos. Pai não ajuda, Pai cria! Então, Pai, 
entenda que você é muito mais importante do que levar e buscar filhos na escola. Sua 
participação em cada detalhe é essencial. Ocupe o seu espaço no cotidiano, na educação 
do seu filho. Ser Pai é vida, ser Pai é Profissão, ser Pai é função, ser Pai é divino.

Quando a criança nasce, depois de meses dentro da barriga da Mãe, o contato com ela 
ainda é muito grande. A conexão mental e física do filho com a Mãe é tão forte após o 
nascimento que a criança pode se confundir achando que ela e a Mãe são uma pessoa só. 
O elo nutricional deixa de ser o cordão umbilical e passa ser o peito da Mãe. O Pai aparece 
como um terceiro nessa relação, com a função de mostrar à criança que ela é um indivíduo 
único, que o Pai está ali e que os três possuem papéis bem definidos na família. Essa 
interferência do Pai representa, aos olhos da criança, o primeiro contato com a sociedade. 



CRIE E FORTALEÇA OS LAÇOS

Você pode ainda não ter experiência como Pai, mas acumula muita experiência como filho. 
E é por ser filho que você sabe muito do que seu filho precisa, pois tudo que uma criança 
necessita está gravado aí dentro do seu coração. Pode ser difícil redescobrir a criança que 
ainda mora em você, mas o dia a dia com seu filho vai ajudar muito nesse resgate de 
memórias e você terá uma chance única de auxiliar a sua criança a desenvolver laços 
fortes e um amor único por você.

        O bom educador é aquele que se  
conectou com sua criança interior

Vínculos se criam com convivência, convivência requer presença e presença significa 
dedicar atenção e carinho. Você pode ser presente estando longe. Você pode estar ausente 
estando perto. Atenção e carinho são sentidos independente da distância. É claro que a 
presença física é fundamental e insubstituível, mas atenção e carinho aproximam e 
esquentam corações. Sentimentos ficam e significam, lembre-se sempre disso. Todos, 
absolutamente todos nós, precisamos de colo. Somos todos molas e suporte em momentos 
felizes e difíceis.
 
Historicamente, o Pai carrega consigo uma espécie de marca social de ser o provedor da 
família. Mas, os tempos mudaram muito. Existem Pais que cuidam da casa e dos filhos 
enquanto a Mãe sai para trabalhar. Existem famílias em que os dois trabalham. Existem 
diversas configurações neste novo mundo e, às vezes, nos esquecemos de desfazer alguns 
rótulos, como o do homem como único provedor, que herdamos do passado.



Muitos Pais justificam sua ausência na vida de seus filhos dizendo que o tempo que 
passam com a sua criança tem qualidade. Mas, o fato é que a criança aprende tudo o 
tempo todo. Criança aprende como lidar com sentimentos, comportamentos etc. Quanto 
mais tempo você passar com seu filho, mais conseguirá transferir para ele tudo que o você 
quer. Educação, além de qualidade, requer tempo.
 
Pai, eu sei como é difícil chegar em casa com cara de homem forte e inabalável. Sei como, 
às vezes, é difícil participar do cotidiano da família com aquele sorriso gostoso e tranquilo 
no rosto. Sei o quanto você ama a sua família e que tem um jeito todo seu de demonstrar 
seu amor. Entenda que seu filho te amará pelo que você é e pelo que você representa. Sua 
hombridade significará muito mais para a sua criança do que o machismo que a sociedade 
equivocadamente insiste em dizer que é importante.
 
Sua criança dará valor ao que você representa que tem valor. Mostre que a importância 
está nos valores morais e não nos materiais. Mas, mostrar significa viver e praticar.
 
Sim, porque para a criança, a presença do Pai vale mais do que o carro que ele tem. Vale 
mais do que a roupa chique que ele usa. O luxo, aos olhos da criança, é passar bons 
momentos na companhia dos Pais. Criança quer se sentir importante, quer ouvir e se fazer 
ser ouvida. Criança quer o seu exemplo, quer conhecer de perto o herói que ela tanto ama.
 
Os Pais são os primeiros e principais heróis na vida dos filhos. Não estou falando de 
profissões ou algo do tipo, estou falando de atitudes, crenças e valores. Estou falando de 
comportamento. Ninguém, na sua vida, vai prestar mais atenção em seus sentimentos e 
comportamentos do que a sua criança. A voz do seu exemplo falará mais alto do que o 
maior grito que você der com a sua criança. Seja aquilo que você quer que seu filho seja.

Seja o herói que seu filho admira. Mostre à sua 
criança que heróis não usam capas, que heróis 
sangram, sofrem, batalham todos os dias no 
silêncio e que o verdadeiro herói não precisa de 
plateia. Você precisará de tempo em quantidade 
e qualidade para transformar seu filho no 
mesmo herói que você é ou que você pode vir a 
ser, pois todos podemos e devemos ser 
melhores do que somos todos os dias. Nunca é 
tarde para mudar. A hora certa é sempre agora.



O MUNDO PRECISA DE NOVOS PAIS

O mundo está carente de referências, exemplos e modelos. Ao viver uma vida responsável 
e feliz, você mudará para melhor a sua própria vida, em primeiro lugar, e a vida de toda a 
família, por consequência. Não queira ser um exemplo, apenas seja. O seu exemplo 
naturalmente mudará não somente a sua família por completo, mas todos ao seu redor, 
pois você significará sucesso. E sucesso, para mim, é sinônimo de felicidade, enquanto que 
felicidade é um estado pleno de reconhecer valor nos altos e baixos da vida e utilizar de 
todas as experiências para crescer como ser humano.
 
Você representará um exemplo para um amigo, para os colegas de trabalho, de futebol, 
para famílias amigas, para os Pais dos colegas de escola do seu filho e por aí vai. Seu 
comportamento terá ressonância e essa onda mudará tudo que o cerca, fazendo diferença 
em todos ao seu redor. Alguns vão notar essa felicidade genuína de forma mais rápida, 
outros de forma mais lenta e outros, ainda, infelizmente sentirão inveja, o que não o 
atingirá, pois você estará em outro nível vibracional. Não deixará o orgulho e o egoísmo 
fazerem parte da sua vida. Você não mais ouvirá a voz da hipocrisia daqueles que 
almejam o seu lugar, mas reconhecerá que eles estão num momento em que, talvez, você 
já esteve, mas que saiu devido a um esforço próprio. Ser feliz é um trabalho diário e 
significa viver em plenitude o que realmente importa para você e não para os outros.
 
Viver a felicidade é Ser em vez de Ter.
 
Seu espaço é sua vida e sua família e isso já representa muito trabalho. Reconheça o seu 
espaço, vá a luta, faça o que está ao seu alcance e seja feliz! Seu exemplo ecoará longe.
 
 
 
 
 
Esse é o recado que eu tenho para você. Aguarde meu livro ;)

Mude a sua realidade e você mudará o mundo
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