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VAMOS CONVERSAR SOBRE OS DESAFIOS NA 
RELAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E 

RESPONSÁVEIS?  
 

 

Quarto encontro: Disciplina 

 
 

O que significa disciplinar uma criança? Para que fazemos 
isso? Quando (ou desde quando)? Foi refletindo sobre essas 

questões que começamos este encontro.  
 

 

               
 

 
As participantes destacaram a necessidade de ensinarmos às 

crianças a se comportarem de modo socialmente aceitável, 
visto que essa habilidade será essencial em toda a sua vida, 

influenciando-a em diversos aspectos, como, por exemplo, na 
sua relação com as outras pessoas. Ressaltaram, também, 

que a disciplina é um processo que realizamos desde que a 
criança nasce, a todo momento, em nossa relação diária com 

ela, e não somente em situações específicas. De fato, nosso 

modo de falar com a criança, de reagir às suas ações, de 
reagirmos aos nossos próprios desafios, de nos 

relacionarmos com os outros, tudo isso compõe a disciplina 
que damos a ela – desde que ela é um bebê. 

Por compartilharmos do princípio de que, para ser eficaz em 
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longo prazo e favorável ao desenvolvimento das crianças, a 
disciplina precisa ser um processo formativo, e não punitivo, 

temos defendido em nossos encontros a prática de uma 
educação positiva (não violenta). Isso significa disciplinar a 

criança com amor e respeito às suas necessidades e, 

também, com limites claros, coerentes e consistentes. 
 

 

            
 

 
Estudos comprovam que a educação positiva (amorosa e 

eficaz) promove aprendizagem de regras sociais e, ao mesmo 
tempo, ajuda as crianças a desenvolverem habilidades de 

vida, como autonomia, autoconfiança, autodisciplina e 

capacidade de resolução de problemas. Além disso, fortalece 
o nosso vínculo afetivo, pois possibilita que criemos uma 

conexão emocional com elas. 
Por outro lado, a educação punitiva, baseada na concepção 

de que a criança precisa sofrer para aprender, pode surtir 
algum efeito momentâneo, como interromper de imediato um 

comportamento indesejado, mas, em longo prazo, causa 
prejuízos ao desenvolvimento infantil, como redução da 

autoestima e do senso de autoeficácia e insegurança. 
Ademais, favorece o distanciamento familiar, pois a relação 

estabelecida é baseada em autoritarismo e, muitas vezes, em 
medo. 

Nesse sentido, estudos comprovam o quanto medidas 
disciplinares baseadas na violência – seja esta física, verbal 

ou psicológica – afetam negativamente o desenvolvimento 

dos nossos pequenos. Segundo a neurociência, quando a 
criança é submetida a castigos físicos, ameaças, humilhações 

ou ridicularizações, é ativada em seu cérebro a área 
responsável pelo medo, que lhe diz que ela está diante de 

uma ameaça e precisa sobreviver. O córtex cerebral, 
responsável pelo nossa parte racional, pela capacidade de 

about:blank
about:blank
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raciocinar e tomar decisões, é fechado, pois essas funções 
não são necessárias para a sobrevivência imediata da 

criança. Ou seja, o cérebro, sob situações ameaçadoras, não 
raciocina, apenas reage; e, se o medo se prolongar, ele pode 

sofrer alterações crônicas. Assim, a criança que é submetida 

constantemente a violência (à sensação de medo) pode vir a 
desenvolver uma configuração cerebral que a torne propensa 

a agir de modo mais impulsivo e agressivo e menos racional 
e solidário. Convém destacar que a palmada e o grito, que 

talvez sejam considerados menos prejudiciais por alguns 
responsáveis, causam esse mesmo efeito danoso no 

desenvolvimento da criança, pois também ativam a área 
cerebral responsável pelo medo e o processo subsequente de 

fechamento do córtex. 
Há, ainda, outras consequências nefastas que as medidas 

disciplinares baseadas na violência podem causar no 
desenvolvimento infantil. Se os responsáveis pela criança, 

que são quem deve amá-la e protegê-la, a tratam desse 
modo, é possível que a criança passe a associar amor com 

violência. Dessa forma, estará mais propensa a se sujeitar a 

relacionamentos abusivos ao longo da vida. Poderá, também, 
desenvolver um comportamento violento, pois terá aprendido 

que a violência é um modo aceitável de se relacionar com os 
outros. Quando conversamos sobre isso, uma das 

participantes mencionou uma cena do documentário Human, 
em que uma pessoa relata ter vivido isso. Leonard foi criado 

sob violência, ouvindo que o agrediam porque o amavam. 
Acreditou nisso e reproduziu dramaticamente a violência.  

 

                         
          Disponível em: www.youtube.com/watch?v=2Liy_1kYaZ0 

 
Esse relato deixou todas nós muito emocionadas e veio 

ratificar a importância de refletirmos sobre a disciplina que 
dedicamos às crianças. É essencial conhecermos os efeitos 

que cada medida disciplinar pode causar no desenvolvimento 
delas, a fim de que possamos agir de modo consciente e 

evitar prejuízos e sofrimentos. E, para tanto, precisamos 

também conhecer alternativas que possam nos ajudar a 
praticar uma educação positiva. A Disciplina Positiva nos 

oferece diversas ferramentas que podemos utilizar em nosso 
dia a dia com as crianças, conforme mostra a imagem a 

seguir.  
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No entanto, mais importante do que as ferramentas é o 

nosso modo de pensar a disciplina e exercê-la. Sabemos que 
a família é uma composição hierárquica e que, dentro dela, a 

autoridade é dos responsáveis. Mas precisamos considerar, 
também, que autoridade não significa autoritarismo. A 

autoridade não pode ser construída pela força, e, sim, pelo 
amor, pelo respeito e pelo diálogo.  

O que propomos, então, é que façamos o exercício de 
repensar a disciplina e olhá-la de uma nova maneira. 

Disciplinar tomando como princípio uma educação firme e 
gentil, que não aceita o emprego de práticas punitivas e 

violentas e se baseia em valores como a compreensão, a 

empatia e a proximidade, nos permite oferecer às crianças 
uma criação intencional, e não meramente reativa. Assim, 

temos mais chances de ampliar o nosso autoconhecimento, 
estabelecer uma conexão positiva com as crianças e 

favorecer o seu desenvolvimento saudável. 
Vamos tentar? 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com amor,  

Equipe NAPNE/CREIR 

 

Até a próxima edição!!  


