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De onde tiramos a absurda ideia de que, para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes 

fazê-la se sentir pior? 

 

Jane Nelsen 



 

RESUMO 

 

Atualmente tem-se verificado famílias e escolas que utilizam a metodologia montessoriana na 

educação das crianças, bem como o modelo ligado a esse método, chamado disciplina positiva. 

A disciplina positiva é o modelo educacional que tem como objetivo formar crianças a fim de 

que sejam, futuramente, adultos emancipados e autoconfiantes. Em razão disso, a presente 

monografia tem como objetivo apresentar a disciplina positiva como uma proposta para se 

pensar a educação infantil. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica a respeito 

utilizando como fundamentação teórica, teorias pedagógicas como a montessoriana, 

construtivista e positivista. Em um primeiro momento, será abordada a maneira como a criança 

foi vista no passado, até os dias atuais, na análise de Phillippe Ariès. Em seguida, são abordadas 

as diferentes teorias propostas por Maria Montessori, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Henri Wallon 

e Augusto Comte, explorando suas semelhanças e diferenças. O estudo finaliza-se com a 

investigação da disciplina positiva, entendendo como tal modelo é aplicado e quais são as 

consequências, a longo prazo, em estabelecer uma educação positiva. 

 

Palavras chave: Maria Montessori. Criança. Disciplina Positiva. Jane Nelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Currently, families and schools that use the Montessori methodology in the education of 

children have been verified, as well as the model linked to this method, called positive 

discipline. Positive discipline is the educational model that aims to educate children so that they 

are, in the future, emancipated and self-confident adults. For this reason, this monograph aims 

to present positive discipline as a proposal to think about children's education. For that, a 

bibliographical review was carried out regarding theoretical theories, such as the Montessorian, 

constructivist and positivist theories. At first, it will be approached the way the child was seen 

in the past, until the present day, in the analysis of Phillippe Ariès. Then, the different theories 

proposed by Maria Montessori, Jean Piaget, Lev Vygotsky, Henri Wallon and Augusto Comte 

are explored, exploring their similarities and differences. The study ends with the investigation 

of positive discipline, understanding how such a model is applied and what are the long-term 

consequences of establishing a positive education. 

 

Keywords: Maria Montessori. Child. Positive Discipline. Jane Nelsen 
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1 INTRODUÇÃO 

A disciplina positiva é um método baseado nos estudos de Alfred Adler e Rudolf 

Dreikurs, que acredita na educação com firmeza e gentileza. A pesquisa feita é de caráter 

exploratório em bibliografias de autores que colaboram para melhor entendimento do conteúdo 

apresentado, como Lev Vygotsky, Jean Piaget e Maria Montessori.  

Para tanto, o primeiro capítulo apresenta a construção social do conceito de infância, a 

partir de estudos de Philippe Ariès e também do educador Franco Frabboni; mostrando os 

momentos históricos, bem como as mudanças que se sucederam deles, levando as crianças de 

“mini-adultos”, a pessoas frágeis e ingênuas, que necessitam de cuidado para com sua pureza e 

inocência. 

O segundo capítulo abordará as diversas práticas pedagógicas existentes e quais são suas 

contribuições para o desenvolvimento da criança, fazendo interlocuções entre as diferentes 

perspectivas pedagógicas, como a construtivista, a montessoriana e a positivista.  

No terceiro capítulo será relatada a disciplina positiva de fato. A psicóloga, educadora 

e mãe de sete filhos, Jane Nelsen, apresentou o conceito de disciplina positiva baseando-se nas 

pesquisas de Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, e criou um projeto fortemente eficiente, em que 

a disciplina é orientada de modo respeitoso, entretanto, também de forma encorajadora. Será 

também explicado como, no método da disciplina positiva, o trabalho de imposição de limites 

pode ser realizado, abstendo-se das punições e formas opressoras das manifestações 

comportamentais da criança; salientando os motivos pelos quais a disciplina positiva é um 

modelo de educar que pode ser utilizado de modo a favorecer o desenvolvimento de adultos 

autônomos e emancipados. 
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2 O CONCEITO DE INFÂNCIA E SEUS DESDOBRAMENTOS NA HISTÓRIA     

Para o adulto de hoje, lembrar como era a vida quando ainda estava na infância, sem 

preocupações pendentes, sem contas para pagar, ou responsabilidades de adultos, é como viver 

um sonho; a infância hoje é lembrada com muita alegria pela maioria das pessoas. Mas nem 

sempre a criança foi vista da mesma maneira que é vista hoje. É comum ter-se a inclinação para 

naturalizar-se certos sentimentos que foram construídos socialmente durante as revoluções 

industriais e o início do período da modernidade; um exemplo disso é a noção de infância, que 

ao contrário do que pode-se pensar, não é inata ao ser humano, mas foi sendo construído no 

decorrer dos séculos. Franco Frabboni (1998), um educador de origem italiana, coloca a 

infância em três fases distintas. São elas: 

 

● Infância Negada - A “criança adulto”  

Segundo Ariès (1986), até aproximadamente o século XV, a arte desconhecia a infância, 

revelando a falta de lugar das crianças na sociedade medieval; eram representadas como “mini-

adultos”; as crianças que chegavam até os sete anos, entravam para o mundo adulto sem preparo 

algum, para que estando junto das pessoas mais velhas, recebessem as instruções para a futura 

profissão. A escola, na época, reservada à formação dos clérigos, não tinha a missão de instruir 

a criança. Não havia, na idade média, termos exclusivos para nomear as crianças. Havia a 

grande preocupação de ter filhos, para que os pais não ficassem sem cuidados no futuro, porém, 

como eram altas as taxas de natalidade e mortalidade da época, criar laços afetivos era menos 

provável que nos dias atuais. (TAKEUTI, 2014) 

Nesse período da história, pode-se perceber que o modo como a criança era tratada, 

diferencia-se muito ao modelo de hoje, visto que esta ficava constantemente exposta ao mundo 

adulto, sem qualquer tipo de proteção exclusiva a ela.  

 

● Infância Industrializada -  A criança filho/ aluno  

A segunda fase, que acontece no século XVI até meados do século XVIII, traz 

modificações iniciadas pela gradual mudança de postura dos religiosos e educadores. Deu-se 

início a uma concepção da criança como alguém frágil e pura; assim sendo, muitas coisas que 

eram feitas na presença dos mais novos, passou a não ser mais aceito pelos religiosos e 

educadores. Os moralistas, que criticavam os costumes da época no século XVI, são os que 

fortalecem o discurso de defesa da pureza infantil, mas tinham uma abordagem ligeiramente 

diferenciada, dado que tinham atenção e curiosidade no psicológico infantil.  (TAKEUTI, 2014) 
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No século XVII, contudo, a criança, ou ao menos a criança de boa família, quer sendo 

nobre ou burguesa, deixava de ser vestida como os adultos. Agora ela tinha um traje reservado 

para a sua idade, que a diferenciava dos adultos. Esse é perceptível logo ao primeiro olhar 

lançado às numerosas representações de criança do início do século XVII. (Ariès, 1978, p. 33). 

Começa-se a pensar mais na condição do ser criança. Com o surgimento da 

modernidade, as influências do Iluminismo e do Renascimento deram grandes destaques à 

educação da criança, pois a família burguesa preocupava-se em educar e gerar bons cidadãos.  

Há uma preocupação com a formação moral da criança e a igreja passa a se encarregar 

do direcionamento da aprendizagem, tendo em vista corrigir os desvios da criança, pois 

acreditava -se que ela era fruto do pecado, e era necessário que fosse guiada para o caminho do 

bem. Formou-se, então, entre os moralistas e os educadores do século XVII, um sentimento de 

infância que resultaria em inspirar toda a educação do século XX. (Ariès, 1989).  

Inicia-se, assim, um movimento para o enclausuramento das crianças nas escolas, para 

que eles tivessem menos contato com o mundo adulto e pudessem ser preparados para ele. No 

início essa iniciativa foi falha, visto que não houve separação por faixa etária dos alunos.  

No século XVIII, dois elementos são determinantes para que a ideia de infância tomasse 

força: O primeiro, a Revolução Industrial, que instituiu a família moderna, pela constituição de 

dois espaços; a casa, onde encontra-se a família; e a indústria, onde mantém-se o trabalho; tal 

fragmentação, acarretou a um fechamento do núcleo familiar, tendendo para a criação de um 

sentimento de afeto muito forte. O segundo, a propagação da leitura, o que acabou dividindo a 

sociedade em dois grupos: Os que sabiam ler, e os que não sabiam. Contudo, após algum tempo, 

nas classes mais altas, os que sabiam ler e os que não sabiam foram se caracterizando em dois 

grupos específicos: Os mais velhos e os mais novos.  

A exigência de ensinar as crianças a ler, acarretou a uma expansão delas nas escolas, 

que aderiram a doutrina de “conhecer para corrigir”; a vigilância, a correção e os castigos físicos 

são os principais atributos de tal sistema; as próprias famílias, com o passar do tempo, 

começaram a considerar esse método utilizado, extremo. Esse fato, leva a uma propagação de 

variados métodos de ensino, que até os dias de hoje refletem na educação. (TAKEUTI, 2014). 

 

● Infância de Direitos - A criança “sujeito social” 

Na terceira fase, surge a ideia de proteção à criança. A diminuição da mortalidade, 

resultado do êxodo rural, das melhores condições de higiene e da menor taxa de infanticídio, 

acabaram resultando em um menor número de filhos das famílias. A população passa a ter uma 

nova ideia de infância e a adaptar seu mundo aos mais novos. A infância nessa fase é relativa, 

uma vez que apenas as crianças nascidas em famílias ricas e que frequentam a escola é que 
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fazem parte desse grupo. Essa fase é marcada pelas novas ciências, a psicologia, a pedagogia e 

a psicanálise. Os castigos físicos passam a ser proibidos na escola, que segue outra direção, 

novas punições são pensadas; a finalidade, além da formação acadêmica e científica dos jovens, 

também é a formação psicológica e cidadã; todavia, o que mais caracteriza essa nova fase da 

infância, é a incoerência entre a teoria e a prática, uma vez que na teoria existe êxito, mas na 

prática, a condição socioeconômica à qual a criança está inserida, interfere de forma 

significativa. Ocorre, então, o aumento de movimentos para a defesa das crianças; contudo, 

ainda existem muitas crianças vivendo sem a dignidade à qual têm direito.  (TAKEUTI, 2014). 

A partir deste breve histórico, percebe-se que a criança passa a ser levada em 

consideração como um ser social que possui capacidade de fala e personalidade própria. Com 

os estudos realizados pelas novas ciências, outros métodos de educação e ensino podem ser 

elaborados, entende-se que todos os seres humanos passam por um desenvolvimento biológico 

e social, e várias ideias são pensadas e estudadas por teóricos a fim de promover bem-estar e 

melhor desenvolvimento possível para as crianças, para que cresçam adultos felizes e 

autônomos. 
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3 DESAFIOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO PROCESSO 

DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 O trabalho na educação infantil demanda práticas significativas, que propiciem uma 

aprendizagem satisfatória, e possibilite bons resultados para as crianças. Assim sendo, é 

fundamental que se tenha uma postura dinâmica no processo de ensino aprendizagem; também 

é importante se atentar às necessidades de cada criança, para assim fazer uso de práticas 

educativas que se adequem a elas. É importante observar que a relação entre educação e infância 

é um processo cultural, ou seja, é preciso que a educação da criança, por meio dos métodos, 

didáticas e técnicas, seja estímulo para que ela desenvolva relações de respeito mútuo, justiça 

e autonomia, para pode atuar na sociedade futuramente. Existem diferentes métodos utilizados 

na educação infantil, dentre eles: 

 

 3.1 O Método Montessoriano  

Método criado pela médica italiana, Maria Montessori, nascida em 1870. Para 

Montessori, cada criança é um indivíduo com desejos, vontades, responsabilidades, que devem 

ser treinadas e estimuladas desde o primeiro dia de vida. Segundo COSTA (2001), “A Educação 

montessoriana está no próprio educando, tem por objetivo levar o ser ao conhecimento 

consciente do real”. 

É um método que propõe liberdade à criança, para que ela se descubra como pessoa, 

vendo suas habilidades, suas capacidades e limitações, a partir de suas próprias experiências, 

sem que o adulto faça as coisas por ela. Segundo Costa (2001), “[...] sua metodologia buscava 

educar para a liberdade, no sentido de possibilitar a auto-gestão do educando e a construção de 

uma sociedade democrática”. 

O método preza pela individualidade e independência da criança, desde quando bebê. 

Para Maria Montessori, o desenvolvimento das habilidades se dá em períodos sensíveis, ou seja, 

para cada fase da criança, existe um período em que ela dá conta de desenvolver certa atividade, 

resultando em possibilidades de aprendizado para todas as etapas da vida.  

Existem, para Montessori, seis pilares de educação: 

● Autoeducação: É a habilidade da criança aprender por si mesma, apenas através 

do que observa ao seu redor, sem que o adulto interfira de maneira ativa, seja 

por meio verbal ou físico. As crianças aprendem melhor através da observação 
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e da imitação. É interessante propor experiências práticas para a criança, como 

cuidar de uma plantinha e ajudar nas tarefas da casa; 

● Educação Cósmica: O adulto direciona e organiza o método de aprendizagem 

da criança, tirando-a do caos e organizando a forma de aprendizagem; 

● Educação como Ciência: Os adultos entram como “professores”, apresentando 

as coisas na teoria, usando da ciência, e sendo a parte científica da educação, 

uma forma de “escola”; 

● Ambiente Preparado: Diz respeito ao espaço em que a criança irá desenvolver-

se, seja em sua casa, ou na escola; o ambiente em que a criança convive, precisa 

estar preparado para recebê-la a fim de que ela possa ter liberdade e autonomia,  

 

deve ser um local espaçoso, silencioso e em contato com a natureza (àrvores, 

flores, gramados). Os móveis devem ser acessíveis ao tamanho da criança: 

pequenas cadeiras, mesas, armários e utensílios de cozinha, ferramentas 

diversas etc, e leves para serem mudadas de local pela criança com facilidade. 

A sala de aula não é aquela tradicional: carteiras enfileiradas, crianças quietas, 

sentadas imóveis, professora em posição de destaque na frente da classe, 

vigiando os alunos. Ao contrário, as crianças têm liberdade para se 

comunicarem e se movimentarem na sala, geralmente sentam-se em tapetes 

no local que acharem mais adequado (LAMORÉA, 1996, p.99 apud COSTA, 

2001, p.308)  

● Adulto Preparado: Como quem cuida da criança, o adulto precisa estar 

preparado para lidar com o desenvolvimento de sua autonomia e o ambiente em 

que vivem. É preciso ser o adulto que sabe o que esperar, contornar situações, e 

guiar a criança para o aprendizado, ao invés de apenas deixá-la brincando 

sozinha. É necessário deixar a criança ter autonomia, contudo, supervisionando 

para que entenda os sinais que ela irá transmitir nesse processo de descoberta do 

mundo em que vive; 

● Criança Equilibrada: Refere-se ao desenvolvimento natural da criança. Para 

Maria Montessori, a criança nasce com uma espécie de “guia interior”, que faz 

com que ela saiba quais os tipos de esforço deve realizar em cada atividade para 

aprender coisas novas. Se a criança age em consenso com o que diz o seu guia 

interior e tem a contribuição do adulto para isso, seu desenvolvimento, tanto 

físico, como psicológico, provavelmente será considerável. 
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A organização de uma casa em que usa-se o método montessoriano é muito 

característica; ao aplicar o método, os pais preparam não apenas o modo como irão interagir 

com os filhos, estimulando os sentidos, permanecendo em silêncio para não interromper e 

influenciar no que pode ser, talvez, um momento de descoberta e desenvolvimento da criança, 

ou usando da empatia, colocando-se no lugar dela e respeitando suas escolhas e processos; mas 

também possibilitam o ambiente em que a criança estará exposta.  

Até mesmo para as pessoas que somente ouviram falar sobre o modelo montessoriano, 

não é difícil que conheçam a clássica cama montessoriana, que nada mais é que uma “cama no 

chão”, um colchão colocado no chão, substituindo o tradicional berço; dessa forma, acredita-se 

que a criança desenvolverá mais cedo sua autonomia, devido a possibilidade que terá de sair de 

sua própria cama sozinha ao começar a engatinhar e, possivelmente, sentir-se à vontade, sem 

precisar usar a ferramenta do choro para solicitar a presença de alguém que possa retirá-la de 

um berço. 

Mas o quarto montessoriano não conta apenas com a troca do berço pela cama no chão; 

assim como o restante da casa, tudo o que poderá contribuir para a promoção de sua 

independência e motivação como pessoa, ficará ao seu alcance, como as prateleiras baixas que 

facilitam o acesso aos brinquedos e atividades; o espelho, para que, desde cedo a criança 

desenvolva a percepção de reconhecer-se; e, quando for um pouco mais velha, algo que 

contribua para a construção do senso de responsabilidade, como uma plantinha para a criança 

regar. Atualmente existem muitos espaços construídos para as crianças na sociedade, como 

móveis adaptados, áreas de recreação e publicações voltadas ao público infantil, fazendo com 

que o desenvolvimento infantil tenha o incentivo do adulto para que aconteça naturalmente. 

 Montessori apresenta uma nova filosofia educacional, distinguindo entre fazer as 

vontades das crianças, e atender às suas necessidades de aprendizado; dessa forma, esse método 

pedagógico preza pelo respeito à criança.  

Assim sendo, a criança aprende como o mundo funciona e desenvolve habilidades, 

muitas vezes, sem a ajuda do adulto; é de suma importância que os adultos que têm contato 

com as crianças, estejam em sintonia, para que o método possa realizar-se como um todo e o 

desenvolvimento ocorrer de maneira natural. 

 



 
 
 

17 
 

3.2 O Construtivismo 

O construtivismo surge a partir de uma concepção filosófico-psicológica sobre o 

desenvolvimento mental do ser humano e, em particular, das crianças. Nesse modelo 

pedagógico, a aprendizagem é vista como um processo de construção de conhecimentos, visto 

que há a elaboração destes pela criança conjuntamente com o adulto. Há a ideia de que as 

pessoas nascem com um conjunto de predisposições neuro-fisiológicas para o pensar, que 

devem desenvolver-se no decorrer da vida. (ARIAS e YERA, 1996). 

O modelo construtivista se assemelha, em certos pontos, ao pensamento de Maria 

Montessori, principalmente no que se refere ao respeito pela criança, que busca desenvolver-se 

de forma independente. 

 

A pedagogia construtivista é uma proposta democrática. Existe na verdade, 

determinada correlação entre o desenvolvimento da inteligência e a 

organização da vida individual e social sobre bases democráticas, racionais. 

Se cada indivíduo constrói seu mundo psíquico de modo sui generis, 

irrepetível, então cada criança representa uma riqueza em si, e é, portanto, 

merecedora de respeito e da mais alta consideração. (ARIAS e YERA, 1996, 

p. 14) 

 

Jean Piaget, nascido na Suíça em 1896, foi o nome mais influente no campo da educação 

durante a segunda metade do século XX. Pesquisando sobre a origem e formação do 

conhecimento, Piaget criou um campo de investigação que denominou “epistemologia 

genética”, isto é, uma teoria do conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança. 

Para Piaget à medida em que o sujeito interage com os objetos, ele vai construindo o seu 

psiquismo. Alguns fatores influenciam no processo de desenvolvimento humano: 

● Maturação - Relacionada à questão biológica; 

● Exercitação - Funcionamento dos esquemas e órgãos, que implica na formação de 

hábitos; 

● Aprendizagem Social - Aquisição de valores, costumes, padrões culturais e sociais, mas 

está submetida ao processo de desenvolvimento; 

● Equilibração - Alicerce da teoria de Piaget. É o processo de auto-regulação interna do 

organismo; sempre que o indivíduo se depara com uma situação nova, logo entra em 

desequilíbrio. A mudança de alguma característica do meio, provoca a ruptura entre 

organismo e meio, e faz-se necessário reorganizar-se mentalmente; para isso, dois 
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mecanismos são acionados para que seja conquistado um novo estado de equilíbrio: A 

assimilação e a acomodação. 

 

A assimilação e a acomodação resultam no processo de adaptação que se refere ao 

restabelecimento desse equilíbrio. Sendo a primeira, a incorporação de elementos do mundo 

externo, já presentes na experiência de vida, e a segunda, a modificação, ou ainda, a criação de 

novos esquemas ou estruturas mentais, para encaixar o novo estímulo. 

 

Aparece assim o mecanismo puramente humano de adaptação ativa, criativa 

que explica o surgimento do novo. A equilibração faz possível o 

desenvolvimento, cuja função, por sua vez, reside em construir estruturas 

lógicas que permitam ao indivíduo atuar sobre a realidade externa de forma 

cada vez mais flexível e complexa. (ARIAS e YERA, 1996, p. 18) 

 

 A perspectiva cognitiva, pensada por Piaget, segundo Papalia, Olds e Feldman (2000), 

é uma “Visão do desenvolvimento que se preocupa com os processos de pensamento e com o 

comportamento que reflete tais processos”. Piaget desenvolve, então, sua teoria dos Estágios 

Cognitivos, formado por quatro estágios, sendo eles: 

• Sensório Motor: Esse estágio ocorre do nascimento até os dois anos de idade. De 

maneira gradual, o bebê torna-se capaz de organizar atividades em relação ao ambiente, 

por meio de atividade sensória e motora; 

• Pré-operatório: Ocorre dos dois aos sete anos de idade. A criança desenvolve um sistema 

representacional e utiliza símbolos para representar pessoas, lugares e eventos. A 

linguagem e brincadeiras imaginárias são importantes manifestações desse estágio; a 

criança ainda não detém pensamento lógico; 

• Operatório-concreto: Acontece dos sete aos onze anos. A criança passa a resolver 

problemas utilizando a lógica quando eles enfocam o aqui e agora, porém, não é capaz 

de pensar em termos abstratos ainda; 

• Operatório-formal: Inicia-se aos onze anos e percorre toda a vida adulta. Nesse estágio, 

a pessoa consegue pensar em termos abstratos, lidar com situações hipotéticas e pensar 

sobre possibilidades. (PAPALIA, OLDS e FELDMAN, 2000, p.70) 

 

 As ideias do psicólogo Vygotsky, também podem ser colocadas dentro de concepções 

construtivistas, assente na ideia de que a única aprendizagem significativa é a que ocorre através 
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da interação entre o indivíduo, o objeto e outros indivíduos. Outras formas de aprendizagem, 

como a observação, a demonstração e a imitação, ou seja, a apresentação e a prática orientada, 

modelo proposto na pedagogia montessoriana, são pensadas de maneira secundária para Piaget 

e Vygotsky. Para Piaget, a principal preocupação é o desenvolvimento do intelecto, e o 

psiquismo humano tem caráter biológico, ou apenas intra-psicológico, o que o diferencia de 

Vygotsky, que,  

 

com o intuito de desenvolver uma psicologia científico-natural, cria um novo 

método de pesquisa do psiquismo humano, devolvendo à psicologia a 

consciência como objeto de estudo e colocando a personalidade como centro 

de sua reflexão. (ARIAS e YERA, 1996) 

 

  Segundo Arias e Yera (1996), Vygotsky formula a tese básica sobre o caráter histórico-

social-cultural do psiquismo humano; ele coloca a relação adulto-criança como um mecanismo 

que servirá de mediação para o desenvolvimento infantil, uma vez que, é a partir dessa relação 

que será construída na criança a pessoa humana. Para ele,  

 

o adulto representa para a criança a história, a cultura, a sociedade, permitindo, 

pelo caráter concreto da mesma, a construção da sua própria história, a 

construção da sua personalidade, sua singularização como sujeito. (ARIAS e 

YERA, 1996). 

  

Para Vygotsky, as atividades cognitivas básicas de uma pessoa, ocorrem de acordo com 

sua história social. (LURIA, 1976 apud GARCIA, 2002, p.3). Assim sendo, suas habilidades 

cognitivas e as formas de estruturar o pensamento não são determinadas biologicamente, mas 

de acordo com hábitos sociais da cultura em que está inserida. 

De acordo com Vygotsky, é necessário que os adultos auxiliem a organizar a 

aprendizagem de uma criança, até que ela aprenda a internalizar o aprendizado por si mesma; 

tal orientação se faz eficaz para ajudar as crianças a atravessarem a zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP), termo utilizado para a diferença entre o que uma criança pode fazer sozinha e 

o que ela pode fazer com auxílio de outrem. As crianças que se encontram na ZPN, estão perto 

de realizar a atividade sozinhas, porém não totalmente. Todavia, com a orientação adequada, 

elas podem realizá-la com êxito. Com o trabalho sendo realizado em conjunto, a 

responsabilidade pelo monitoramento de aprendizagem, aos poucos será passado para a criança. 

(PAPALIA, OLDS e FELDMAN, 2000, p.82) 
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Para tanto, o modelo pedagógico construtivista também teve contribuições de outro 

psicólogo, também médico e filósofo, chamado Henri Wallon. Para ele, a questão da afetividade 

e dos sentimentos das crianças, tem forte relação com o processo do desenvolvimento e 

inteligência das crianças. As emoções são organicamente sociais e vão sendo atualizadas a partir 

da cultura, ou seja, todas as questões fisiológicas, para Wallon, estarão associadas às questões 

culturais presentes no ambiente. (MAHONEY e ALMEIDA, 2005, p.16); um bebê, por 

exemplo, não tendo capacidade de externalizar seus sentimentos por meio da fala, quando se 

sente desconfortável, expressa-se usando vias como o choro, o grito e movimentos 

desordenados. 

 

O bebê é um ser basicamente emocional: sê-lo-á também a criança durante 

todo o longo período em que a sua imperícia exigir relações mediadas com o 

ambiente físico e, por conseguinte, a capacidade de mobilizar o outro. Daí o 

fato de que a relação adulto-criança se caracteriza por ser um tipo de vínculo 

marcado por uma elevada temperatura afetivo/emocional, onde o adulto se vê 

invariavelmente exposto ao contágio. (PINTO, 1993). 

 

A perspectiva da afetividade e o resgate da emoção, colocada por Wallon, não foi tão 

aprofundada para Vygotsky e Piaget. Apesar de Vygotsky ter uma teoria ligada à emoção, ela 

não está tão relacionada com a questão da aprendizagem, quanto a de Wallon. 

Haverá, então, a preocupação de Wallon de desenvolver uma teoria, de tal modo que a 

afetividade, o intelecto, e as questões sociais sejam integrados entre si. Por essa razão, toda a 

prática docente vinculada a essa teoria, irá associar e trabalhar de maneira frequente essas 

questões: o afetivo, o social, e o intelectual. Para esta teoria, os meios são mais importantes que 

os fins, ou seja, meios para que a criança tenha acesso ao conhecimento, ao próprio intelecto; 

meios para expressar seus sentimentos e afetividade, e meios para que haja integração desta 

relação com a cultura em que está inserido, assemelhando-se muito com o pensamento de Maria 

Montessori, que também entende que os meios são parte significativa do processo para que haja 

melhores resultados no futuro, bem como coloca a afetividade de maneira relevante para o 

desenvolvimento infantil; tal perspectiva será claramente aplicada à disciplina positiva, que 

muito tem a ver com o método montessoriano. 

Na visão de Wallon para o desenvolvimento humano, as relações não serão simples, 

nem unidirecionais. A filiação encontra-se entre a emoção e a cognição, bem como o 
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antagonismo. Com o acesso ao mundo cultural, seguidamente, a atividade emocional será sua 

adversária permanente: “um elo de inibição recíproca é a marca das relações entre razão e 

emoção. É preciso que ela desapareça enquanto tal para que possa atuar como o combustível 

que alimenta a atividade racional.” (PINTO, 1993). 

 É interessante observar que Piaget, Vygotsky e Wallon, são contemporâneos, todos eles 

nasceram e produziram na mesma época, e tiveram produções e interesses muito próximos, 

embora estivessem distantes uns dos outros. 

 

3.3 O Positivismo 

Foi uma corrente filosófica de pensamento fundada por Augusto Comte em 1840, 

dominando a cultura europeia até o início da Segunda Guerra Mundial. Segundo Augusto 

Comte, o único conhecimento válido é o científico; todas as outras áreas do conhecimento, 

como filosofia, metafísica, religião, que produzem conhecimentos diferentes do científico, não 

têm validade para ele. Comte afirma que para estudar a sociedade, deve-se aplicar o método das 

ciências naturais; dessa forma, ele funda a sociologia, a ciência da sociedade. Para Augusto 

Comte, a ciência é a salvação da humanidade.  

 Em virtude desse pensamento, forma-se então o que chamar-se-á associacionismo, cuja 

expressão mais imponente é o behaviorismo, tanto em sua versão mais clássica, quanto em sua 

versão contemporânea. O behaviorismo sempre teve como objetivo, a construção de uma 

psicologia "científica", tendo como fundamento, uma metodologia "materialista", dando-lhe 

garantia da objetividade das ciências da natureza. Tal objetividade proposta pelo behaviorismo 

é a mesma do positivismo em geral e, por essa razão, termos como consciência, inconsciente e 

similares são banidos da linguagem psicológica.  

 

A Psicologia vem definida como a "ciência do comportamento" (observável) 

e o comportamento é entendido como produto das pressões do ambiente, 

significando o conjunto de reações a estímulos, reações essas que podem ser 

medidas, previstas e controladas. (GIUSTA, 2013) 

 

Segundo Giusta (2013), o conceito de aprendizagem positivista é refutado pela gestalt, 

corrente psicológica que teve seu início na Alemanha; a gestalt não compactua do mesmo 

pensamento do behaviorismo, pelo fato de que  tem um fundamento epistemológico de viés 
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racionalista, ou seja, pressupõe que todo conhecimento é anterior à experiência, sendo fruto do 

exercício de estruturas racionais, pré-formadas no indivíduo. 

 

Estas práticas têm como plano de fundo concepções de ensinar e aprender que 

organizam o trabalho pedagógico. É feita uma investigação, por exemplo, se a criança precisa 

ter maturidade para ser alfabetizada, ou seja, se é necessário que ela seja ensinada, pela razão 

de que é o ensino que promove o desenvolvimento, ou se o aprendizado ocorre a partir de 

pequenos estímulos e da liberdade que é dada à criança para que ela faça suas próprias 

descobertas. Entram em cena os métodos escolhidos e as formas de ensinar; por exemplo, 

ensinar uma criança a montar um quebra-cabeça ou deixá-la explorar a atividade sozinha para 

aprender como montá-lo, são posturas teórico-metodológicas diferentes e que trazem à tona as 

relações entre desenvolvimento e aprendizagem. 
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4 OS QUATRO ESTILOS DE DISCIPLINAR 

Segundo Cecconello, Antoni e Koller (2003, p.48), são quatro modelos possíveis 

existentes utilizados na disciplina infantil. Cada um deles irá produzir um tipo de relação entre 

pais e filhos e, consequentemente, interferir de certa forma no desenvolvimento da criança, bem 

como em suas relações futuras, tanto com os pais, quanto com outras pessoas com quem 

estabeleçam vínculos no decorrer de sua vida. 

 

4.1 Autoritarismo 

Quando o adulto age de maneira muito firme, mas pouco gentil; são os pais que têm a 

ilusão de saberem tudo, de terem todas as respostas, que não se abrem ao diálogo e acreditam 

ainda no tapa e no grito; destruindo assim, a autoestima dos filhos, pois não os estimulam a 

encontrar respostas por si mesmos, o que acaba tendo como consequência nas crianças, a crença 

de que não possuem capacidade para resolver determinados problemas e superar desafios, tanto 

na infância, como na fase adulta. Nesse estilo de educar, o adulto está sempre no comando, ele 

diz o que a criança deve fazer e dá a ordem, sem explicar para a criança os motivos de sua 

decisão, impondo uma regra, porém com ausência de liberdade, não dando opções viáveis para 

que a criança faça suas próprias escolhas, muitas vezes fazendo uso de humilhações, broncas e 

gritos. Segundo Nelsen (2007), onde há muita ordem, mas pouca liberdade. Não há escolhas. A 

regra é: “Você faz porque eu mando”. 

Adultos que tiveram uma criação autoritária, provavelmente têm a autoestima 

comprometida, sentem-se incapazes de solucionar tarefas e ultrapassar obstáculos que são 

comuns a todos no desenvolvimento natural da vida; são pessoas que possivelmente terão 

resultados acadêmicos muito baixos e níveis de estresses muito altos, pois sempre foram 

dependentes de alguém mais forte e maior, em um grau mais elevado de autoridade, a quem 

eram submissos, que detinham o controle e sempre estavam organizando sua vida. 

 

Neste sentido, a utilização da punição física como uma prática disciplinar não 

apenas reafirma o poder dos pais sobre os filhos, favorecendo o seu 

desequilíbrio, mas também prejudica a relação de reciprocidade e de afeto 

entre eles. A punição corporal, elicia sentimentos negativos por parte da 

criança, elevando o nível de ansiedade devido ao medo da punição ou de sua 

ameaça. (CECCONELLO, ANTONI E KOLLER, 2003, p.48) 
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4.2 Negligência 

Esse modelo de criação utilizado por alguns pais, ocorre quando há baixa gentileza e 

também baixa firmeza, na realidade, pais negligentes estão deixando de usar todas as 

oportunidades apresentadas pela criança para educar, ensinar e disciplinar; eles acreditam que 

o dever de educar os filhos diz respeito somente à escola, ou que os filhos podem se criar 

sozinhos. Com frequência, quando crianças criadas por pais negligentes estão precisando de 

ajuda ou atenção, os pais estão tão ocupados, que nem sequer percebem a necessidade real da 

criança, mesmo que seja ao menos para dizerem que estão ocupados e podem escutá-la depois. 

 A consequência disso, muitas vezes, é o afastamento dos filhos para com os pais, pois 

sentem-se abandonados e não amados por eles. Desse modo, a vontade da criança de aprender 

diminui, e corre-se o risco de algum outro adulto, geralmente um professor, ou algum outro 

familiar, com ou sem intenção, de certo modo “adotar” essa criança sentimentalmente, passando 

a ser a sua referência, alguém a quem ela admira e respeita, instaurando-se um vínculo intenso, 

que deveria ser mantido com os pais. Segundo Matos e França (2008), “A concepção de 

pertencimento gera a sensação de vínculo. Estar vinculado significa reconhecer e ser 

reconhecido por um determinado grupo”. 

Adultos que tiveram pais negligentes, serão propensos a tornarem-se pessoas com alto 

nível de carência, ciumentas e com a autoestima prejudicada, uma vez que não tiveram a atenção 

e as demonstrações de carinho, que são primordiais, principalmente na infância. 

 

4.3 Permissividade 

A permissividade acontece quando há baixa firmeza e muita gentileza. É o pai “amigo”, 

que simplesmente ensina para o filho que ele pode tudo; aparentemente, a criança será muito 

feliz, mas na prática, ao ter que passar por algum desafio pessoal, esta criança irá mostrar-se 

apática, deprimida e triste, por não ter sido estimulada a persistir e a realmente dar o melhor de 

si, de modo que sempre tinha alguém para defendê-la e fazer todas as suas vontades, sem que 

houvesse qualquer esforço e superação de desafios para conquistar o que era almejado. Segundo 

Nelsen (2007), nesse tipo de criação não existe ordem, mas grande liberdade, e faltam 

parâmetros dos limites entre certo e errado; a criança sente-se perdida e insegura, pelo fato de 

que, mesmo tendo um adulto que a acolha sempre, acaba passando para a criança, muitas vezes 

sem perceber, toda a responsabilidade das decisões que serão tomadas em sua vida; sendo 
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assim, ela acaba escolhendo tudo o que quer, sendo privada de frustrações naturais e que no 

futuro possivelmente serão muito mais dolorosas.  

Adultos que tiveram pais muito permissivos, provavelmente são pouco resilientes, dado 

que, foram acostumados a obter facilmente tudo o que queriam e não se habituaram desde a 

infância a lidar com situações às quais não desejavam. 

Segundo Nelsen (2007), a permissividade ensina irresponsabilidade, uma vez que não 

são apenas as crianças que deixam de tê-la, mas também os adultos, ausentando-se de ensinar 

aos filhos o que é certo e errado. 

 

4.4 Disciplina Positiva 

Consiste no modelo de educar com alta firmeza e também alta gentileza, onde a criança 

não escuta bronca, nem humilhação, mas tudo é resolvido através de diálogos respeitosos e 

firmes. Há o equilíbrio, com bom senso, entre o limite e o afeto; quando os filhos erram, existem 

regras e consequências, mas não castigos. A consequência se diferencia do castigo, pelo fato de 

ser algo natural, e não uma situação imposta pelos pais; as crianças já passarão por frustrações 

naturais de acordo com as atitudes que tomarem; serão as consequências de arrumar o que 

bagunçou, limpar o que sujou, secar o que molhou, entre outras coisas, porém, mesmo diante 

dos erros, tudo é resolvido por meio do diálogo e com respeito e gentileza, mesmo porque, a 

disciplina positiva entende que o erro também é uma oportunidade de aprendizado, desse modo, 

as crianças aprendem a ser mais cuidadosas e a respeitar o ambiente em que vivem, bem como 

as pessoas com as quais convivem também. “Precisamos aprender e ensinar as crianças a ver 

os erros como oportunidades para aprender. Não seria maravilhoso ouvir um adulto dizer para 

uma criança: ‘Você cometeu um erro. Isso é fantástico. O que nós podemos aprender com ele?’” 

(NELSEN, 2007, p. 46). 

Na disciplina positiva as regras não são impostas pelos pais, mas combinadas entre pais 

e filhos, fazendo com que a criança saiba que faz parte do processo e sinta que sua opinião 

também é importante e respeitada. Quando o filho acerta, também tem o carinho, o afeto e a 

validação de suas atitudes. “Decidiremos juntos as regras para nosso benefício mútuo. Quando 

tivermos problemas, também procuraremos em conjunto as soluções mais proveitosas para 

todos os envolvidos”. (NELSEN, 2007, p.28). 

É importante saber que não se deve fazer o que se tem vontade no calor do momento, 

mas colocar-se sempre no lugar da criança e pensar como seria a maneira que gostaria de ser 
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tratado ao lhe ensinarem algo, ou ao chamarem sua atenção por alguma falha que possa ter 

cometido. Colocar-se sempre no lugar da criança é uma estratégia muito utilizada por pais que 

utilizam a disciplina positiva como método de educação infantil; contudo, quando a criança tem 

boas atitudes, também desfrutam do carinho, do abraço e da validação de suas atitudes, para 

que ela se sinta entusiasmada a ser cada vez melhor e superar seus próprios desafios. 

Os adultos que tiveram pais participativos e que utilizaram um modelo de educar como 

o da disciplina positiva, possivelmente são pessoas autossuficientes, independentes, com alto 

grau de empatia e com autoestima elevada. 
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5 EDUCAÇÃO EMANCIPADORA: CONTRIBUIÇÕES DA DISCIPLINA POSITIVA 

 A disciplina positiva, sendo um modelo de educação que visa educar com firmeza e 

gentileza, criando relações sadias entre pais e filhos, crianças independentes e com autoestima 

elevada, pode contribuir de diversas maneiras na formação de crianças e adolescentes. Tais 

contribuições ocorrem devido a um conjunto de iniciativas propostas pelo método, a fim de 

auxiliar na criação dos filhos. São elas: 

 

 5.1 Empatia e criação de vínculo 

 Não é difícil escutar pessoas dizendo que tiveram uma disciplina autoritária, e que hoje 

são pessoas de bem, com intenção de enaltecer o modelo autoritário de educação. 

 

Até a metade do século XX os castigos físicos e punições corporais eram 

práticas educativas socialmente aceitas e recomendadas, sendo utilizadas 

como instrumento de disciplina moral, garantia de respeito e obediência à 

autoridade parental, especialmente à figura do pai, que, neste contexto, era a 

figura de autoridade tanto para a esposa quanto para os filhos. (OLIVEIRA E 

CALDANA, 2009) 

 

Porém, com o autoritarismo utilizado por alguns pais, há o risco de criar-se uma lacuna 

muito grande entre eles e os filhos; essa lacuna criada na infância, pode ter consequências muito 

sérias, principalmente no período da adolescência, pois para os filhos, o pai e a mãe dizerem 

que os amam, nunca substituirá o ato de demonstrarem esse amor. 

 

Muitas pessoas acreditam piamente que a rigidez e a punição funcionam. 

Concordo. Eu nunca diria que a punição não “funciona”. Ela “funciona” no 

sentido de que em geral refreia um comportamento inoportuno imediatamente. 

Mas quais são os resultados de longo prazo? Com que frequência somos 

iludidos pelos resultados imediato. Às vezes precisamos “ter cuidado com o 

que funciona” quando os resultados de longo prazo são negativos. (NELSEN, 

2007, p. 32) 

 

A empatia é a chave para um bom relacionamento com os filhos, desde bebê. Se 

realmente tem-se empatia por eles, tudo será mais fácil, repensando assim, a ideia de birra, 

apesar de ser também um momento em que a criança se encontra estressada, não podendo ser 

completamente descartada; ou de que a criança está fazendo aquilo de propósito, somente para 

irritar os pais.  
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Rotineiramente ouve-se dizer que a empatia é colocar-se no lugar de outra pessoa, mas 

na verdade, empatia é quando tenta-se viver aquilo que a outra pessoa está vivendo, através da 

perspectiva dela, do que ela conhece desse mundo, do que ela sente. Como seria pensar como 

um bebê de três meses, por exemplo? Sabe-se que uma criança nessa faixa etária, não conhece 

muitas coisas do mundo ainda, não sabe expressar, por meio da fala, o que está sentindo, nem 

tem conhecimento de que uma coisa irá passar logo, como a fome, ou o frio. Por esse motivo, 

muitas vezes as crianças gritam, choram, ficam nervosas, pois não sabem lidar com essas 

situações; e é nessa hora que se faz necessário praticar a empatia; se colocar realmente no lugar 

da criança, fará com que os pais entendam que ela não faz aquilo intencionalmente.  

Contudo, a empatia não deve ser usada somente nos primeiros anos ou meses de vida, 

mas por toda a vida; não dá pra plantar algo na infância e colher outra coisa na adolescência; 

respeitar a criança, minimizará as chances de que o futuro adolescente sinta que não é amado e 

afaste-se dos pais, pois o vínculo que formar-se-á a partir do respeito mútuo será consistente. 

Fazer uso da disciplina positiva, contribui na formação dos filhos como um todo, em 

razão de ser um modelo de educação em que a criança experiencia ser valorizada e respeitada, 

pois sente-se pertencente do lugar onde habita, quando isso não acontece, há grandes chances 

de que a criança adote um mau comportamento. 

Toda criança merece ser tratada com respeito, e inclusive, a criança aprende o modo de 

agir respeitoso, com o adulto; para a disciplina positiva, aquela velha história de que “os filhos 

são o espelho dos pais” faz todo o sentido; na educação afetiva, o adulto aplica a reciprocidade 

com a criança, dizendo “por favor”, “obrigado” e “com licença”, assim como faria com outro 

adulto.  

Respeitar também o tempo da criança, auxilia até mesmo no seu desenvolvimento, visto 

que em muitas situações, a criança está realizando alguma atividade ou observando algo que 

pode contribuir para sua evolução e logo é interrompida pelos adultos; ainda que para fazer um 

elogio, essa atitude quebra o processo que estava acontecendo, pois a criança agora saberá que 

está sendo observada.  

Também um exemplo de falta de respeito para com a criança, muito comum na 

sociedade atual, é a de quando o adulto decide, sem consultá-la, quais serão suas atividades e 

os horários em que elas serão realizadas; isso não quer dizer que os filhos devem decidir todas 

as coisas que irão fazer e muito menos que poderão fazê-las no horário que bem entenderem, 

mas existe a possibilidade de que os pais ofereçam opções viáveis para eles, para que possam 

realizar a escolha, e sentirem-se participantes do processo; essa simples atitude conecta a 
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criança aos pais, visto que ela experimenta o senso de responsabilidade, a confiança dos pais 

em suas escolhas e, principalmente, a sensação de que é importante para eles, e que sua opinião 

importa.  

 

Nenhum ser humano gosta de ser tratado com inferioridade e todos podemos 

ter a nossa autonomia se a todos for dada uma oportunidade para a 

desenvolver. Por esta razão, o desenvolvimento da autonomia nos filhos será 

um dos objetivos da educação pela democracia. (FERREIRA, 2010, p.47) 

 

O amor colocado no relacionamento com as crianças é o que vai marcar toda sua vida; 

é importante usar o tempo livre para estar com os filhos, brincar com eles, perguntar como foi 

o seu dia; as crianças e os adolescentes precisam se sentir amados, até para terem para onde 

voltar, pois chegará um momento em que entrarão para alguma “turma”. 

 

[...] na sua busca da identidade adolescente, o indivíduo, nessa etapa da vida, 

recorre como comportamento defensivo à busca de uniformidade, que pode 

proporcionar segurança e estima pessoal. Aí surge o espírito de grupo pelo 

qual o adolescente mostra-se tão inclinado. Há um processo de 

superidentificação em massa, onde todos se identificam com cada um. 

(KNOBEL, 1981) 

 

 Mas se acontecer alguma situação que faça com que sintam-se mal, saberão que têm 

um lar acolhedor e pais que os amam; caso contrário, ficarão no grupo em que se encontram e 

é provável que adotem essa turma como referência, fazendo de tudo para se sentirem 

pertencentes a ela,“às vezes, o processo é tão intenso que a separação do grupo parece quase 

impossível e o indivíduo pertence mais ao grupo de coetâneos do que ao grupo familiar. Não 

se pode separar da turma nem de seus caprichos ou modas.” (KNOBEL, 1981). 

 

 5.2 Elogio x encorajamento 

Apesar de o elogio ser visto como algo bom e encorajador, existem pequenas diferenças 

que podem mudar a forma como as crianças enxergam e lidam com ele. Mesmo sendo palavras 

com sentidos aparentemente semelhantes, o “elogio” e o “encorajamento” irão se distinguir em 

muitos aspectos. 
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A criança que é elogiada, pode inspirar-se para fazer cada vez melhor suas atividades e 

obrigações; porém, existirá o risco desta criança tornar-se viciada nos elogios que recebe e 

estabelecer dependência da opinião dos outros quanto às tarefas que realiza ou atitudes que 

toma. O elogio acontece a curto prazo, diferente do que ocorre com o encorajamento, que 

estabelece a autoconfiança na criança, porém, a longo prazo. 

Em uma pesquisa feita por Borjas e Doran (2013), pela University of Notre Dame, o 

efeito dos elogios nas crianças fez muito sucesso ao apresentar resultados inesperados. Foi 

realizada com centenas de crianças entre dez e doze anos, que ao realizar alguns testes 

semelhantes a quebra-cabeças, foram divididas em dois grupos. Após a correção dos testes, um 

grupo de crianças era elogiado por sua habilidade, como sua inteligência; enquanto o outro 

grupo era encorajado pelo esforço que tinha feito para realizar aquela tarefa, sendo valorizado 

o esforço que teria feito para concluir a atividade. Como consequência disso, ao serem 

apresentadas outras duas tarefas (uma de nível fácil e outra de nível difícil), a maioria das 

crianças que tinham recebido o elogio por serem inteligentes, escolheram a atividade mais fácil, 

por receio de perderem o título de inteligentes; já entre as crianças que foram encorajadas pela 

dedicação que tiveram na primeira atividade, a maioria escolheu a atividade considerada mais 

difícil, posto que iriam se esforçar ainda mais para concluir o novo trabalho proposto. 

O encorajamento gera adultos determinados e independentes, que acreditam em sua 

própria capacidade e não esperam que outras pessoas o elogiem para acreditar em si mesmo. 

 

 5.3 Procedimentos não utilizados pela disciplina positiva 

É importante pensar em qual é a mensagem que está a se passar para as crianças diante 

das atitudes tomadas pelos adultos para com elas, que precisam sentir-se amadas em todos os 

momentos de sua vida, e não apenas nos momentos em que se comportam bem; qual é a 

mensagem que um adulto que usa de punições como castigos e palmadas, passa para seu filho 

(a)? Provavelmente a impressão que a criança terá ao se deparar com uma atitude punitiva e 

autoritária do adulto é a de que ela só é amada quando faz o que o adulto manda e atende a 

todas as expectativas dele. Ao escutar do adulto furioso: “Vai para o seu quarto, ou eu vou te 

bater!!!”, a criança receberá a mensagem: “Só quero você perto de mim, quando fizer o que eu 

mandar!”. Assim ela pode acabar vendo no adulto, uma pessoa egoísta, que não respeita a 

opinião e os sentimentos alheios.  
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[...] o uso de punições físicas e castigos corporais não é eficaz como estratégia 

ou prática educativa, e torna-se prejudicial à criança e ao adolescente na 

medida em que produz conseqüências negativas ao seu desenvolvimento a 

curto, médio e longo prazo. (OLIVEIRA e CALDANA, 2009). 

 

5.4.1 Castigo 

Frequentemente entre muitos pais e educadores, para amenizar o uso da palavra castigo, 

que acabou tornando-se algo muito carregado, fazem uma adaptação para o conceito de 

consequência, porém, apenas mudando a palavra, sem mudarem a atitude tomada para com os 

filhos ou alunos.  

Um exemplo disso pode ser numa situação em que a criança não quer arrumar o seu 

quarto e, numa posição de autoridade, a mãe diz a ela que se não arrumar o quarto, ficará sem 

brincar mais tarde com o amiguinho; entretanto, não há sequer uma relação entre uma coisa e 

outra, uma vez que a consequência natural de a criança não arrumar o seu quarto, obviamente, 

é a de que ela ficará com o quarto bagunçado. A real intenção dos pais é a de que a criança 

entenda que é necessário ter o quarto arrumado, mas consequentemente, a criança não aprenderá 

nada sobre o porquê de não poder deixar o quarto bagunçado, se o efeito disso foi não poder 

brincar com o amigo, visto que, falta associação entre as duas situações. 

Dessa forma, a disciplina positiva entende o significado da palavra consequência como 

algo natural, iminente, ou seja, que provavelmente acontecerá; em um sentido lógico, é o 

contexto em que “se isso, então aquilo”. Outra expressão muito empregada pelos pais para tirar 

o peso da palavra castigo, é a perda de privilégios, que na verdade também não se diferencia 

em nada dos outros exemplos citados, visto que geralmente não há nenhuma associação entre a 

ação da criança e o privilégio perdido.  

Como já dito anteriormente, colocar a criança de castigo ou no famoso cantinho da 

disciplina, não irá solucionar o problema por completo; primeiramente, mesmo que de forma 

indireta, ao colocar as crianças para “pensar” ao fazer algo de errado, os pais podem passar para 

os filhos, a mensagem de que pensar é algo ruim, pois associam o ato de pensar ao castigo.  

Momentaneamente esse método poderá até funcionar, porém, colocar a criança para 

pensar no que ela fez, só irá fazer com que ela tenha sentimentos aos quais os pais não 

almejavam que tivessem. A expectativa que os pais, ou responsáveis pelas crianças, têm ao 

colocá-las no cantinho do pensamento, é a de que realmente elas pensem no que fizeram de 

errado; mas o  que efetivamente acontece é bem diferente; uma vez que existem vários tipos de 
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temperamentos possíveis para todas as pessoas, algumas podem ficar com raiva, enquanto 

outras, podem ter a autoestima comprometida; isso não é diferente quando se trata das crianças, 

que também podem sentir raiva e tristeza, assim como uma pessoa em qualquer outra faixa 

etária.  

Ao ser colocada no cantinho do pensamento, a criança que tem mais facilidade de se 

entristecer, certamente irá pensar que fez tudo errado, ou que não consegue agradar aos pais, 

culpando-se excessivamente e, consequentemente, diminuindo sua autoestima, o que pode vir 

a trazer problemas em sua autoconfiança também futuramente; já a criança com temperamento 

forte, irá possivelmente sentir raiva da situação em que foi colocada, e transferir esse sentimento 

para a pessoa que a colocou naquela circunstância. “As sanções punitivas tendem a eliciar 

sentimentos negativos nas crianças, inibindo a produção dos comportamentos, devido à 

ansiedade gerada por ela mesma ou por sua ameaça.” (CECCONELLO, ANTONI e KOLLER, 

2003, p.47). 

O cantinho do pensamento pode servir como forma de adestramento para a criança, já 

que fazendo uso dele, os pais irão provocar nos filhos o entendimento de que ao praticar um ato 

considerado errado, irão receber o castigo; portanto, deixarão de realizar ações erradas ou 

realizarão mais atos nobres, pelo simples fato de terem medo da maneira como são 

disciplinadas, e não porque realmente entenderam o que vale ou não a pena. Aliás, é muito 

provável que estando no cantinho da disciplina, a criança também tente encontrar outros meios 

para que não seja pega em uma próxima vez, ou tenha sentimentos de vingança. A prática do 

“cantinho da disciplina” ou “cantinho do pensamento”, é frequente em abordagens 

comportamentais, visto que adestram a criança ao comportamento desejado, porém, sem a 

preocupação em trabalhar suas emoções e afetividade, como proposto por Wallon e Montessori. 

Logicamente, com o tempo, podem sim, tornarem-se adultos que sabem o que é certo e 

errado e serem capazes de conviver bem em sociedade, mas esse aprendizado poderia ter sido 

feito de outras formas, que se preocupam em passar valores e princípios, desde a infância,  o 

que, evidente, é muito mais respeitoso para com a dignidade da criança e também muito mais 

proveitoso em relação ao seu aprendizado de como ser um ser humano educado e gentil. 

 

5.4.2 Palmada 

A maioria das pessoas cresceu em uma cultura em que a palmada era vista como algo 

bom, e que educaria as crianças para que fossem bem comportadas e se tornassem adultos 
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responsáveis; porém, muitos pais às vezes se perguntam onde erraram na educação dos filhos 

ao se depararem com possíveis consequências emocionais geradas neles, e até chegam a pensar 

que deveriam “ter batido mais”; mas certamente o que houve foi a falta de diálogo, empatia e 

respeito.  

Ocasionalmente pode-se escutar de outras pessoas a seguinte afirmação: “Eu apanhei 

muito quando criança, hoje sou uma pessoa de caráter e estou muito bem!”. Não há dúvidas de 

que muitas pessoas que apanharam quando criança, hoje possam ser pessoas de caráter, mas 

será que essas mesmas pessoas estão realmente tão bem assim também no âmbito emocional? 

Tendo em vista que as palmadas podem causar problemas psicológicos, como a ansiedade, não 

é difícil concluir que muitas pessoas trouxeram consigo resquícios de uma criação altamente 

autoritária e de punições. 

Ao optar pela palmada como forma de educar os filhos, os pais acabam, erroneamente, 

fazendo com que a criança associe dor e sofrimento a aprendizado e também passam para eles 

a mensagem de que os problemas devem ser resolvidos através da violência e de atitudes 

tomadas instantaneamente, sem pensar, retirando a importância do diálogo e do aprendizado 

através do respeito mútuo e interação saudável entre pais e filhos.  

A palmada ensina para a criança que o mais forte ganha e que a violência é aceitável 

para a resolução de problemas; o menino que cresceu apanhando do pai, pode tornar-se o adulto 

que bate na esposa e vê isso como uma atitude normal, ou que bate nos filhos como maneira de 

educar, pois como sempre foi feito isso com ele, acredita que esse é o jeito correto de se fazer; 

outras situações mais graves também podem acontecer, uma vez que a criança é ensinada que 

apanha porque é amada, ela pode associar dor ao amor, e essa condição pode propiciar que, no 

futuro, ela se submeta a relacionamentos abusivos, dado que sempre apanhou dos pais, e eles a 

amavam. 

 

Ainda, na aplicação da punição corporal pode ocorrer uma associação entre a 

dor que a criança sente e o amor em relação aos seus pais. Geralmente a 

punição corporal é acompanhada por um discurso dos pais que amam a criança 

e que batem para o bem dela (CORNET, 1997 apud WEBER, VIEZZER e 

BRANDENBURG, 2004, p.228) 

 

Bater nos filhos é uma atitude desigual, visto que os filhos são pequenos e não têm a 

mesma força e capacidade de se defender que um adulto teria; outro ponto importante de se 
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ressaltar é o de que os adultos bem comportados, não batem uns nos outros, tampouco pelos 

motivos tão insignificantes que os fazem bater em uma criança indefesa.  

Como os adultos ensinarão as crianças a se acalmar, se eles mesmos não se controlam 

ao estar com elas? E como poderão ensinar a elas que não podem bater nos coleguinhas da 

escola ou até neles mesmos, os pais, se quando as crianças fazem algo de errado, ou apenas 

algo que não era esperado, seguidamente recebem uma palmada? Pode-se dizer que a palmada 

não educa, ao contrário, deseduca as crianças, fazendo com que pensem na violência como 

solução de problemas, retirando assim o foco do diálogo e da paz. É importante ressaltar que a 

imitação é uma característica presente nas crianças em relação aos adultos, elas tendem a repetir 

os comportamentos que viram, sejam dos pais, ou de outros adultos presentes em seu convívio. 

 

Se o comportamento de punir é reforçador tanto para os pais quanto para os 

filhos, forma-se um círculo vicioso. Este círculo perpetua-se pela falta de 

conhecimento dos efeitos deste método e de outros que possam substituir a 

punição corporal, como também dos próprios efeitos que reforçam o 

comportamento de quem pune e, portanto, ajudam a manter tal 

comportamento (WEBER, VIEZZER e BRANDENBURG, 2004, p.228) 

 

Se no momento da raiva o adulto perder o controle e bater na criança, mas depois se 

arrepender da atitude, é importante que peça desculpas, para que ela entenda que os adultos 

também erram e que pedir perdão é um ato de consideração e respeito. “Uma perspectiva 

positiva conduz naturalmente à reconciliação. Você já observou como as crianças perdoam com 

facilidade quando pedimos desculpas? Você já pediu desculpa a uma criança?” (NELSEN, 

2007, p. 47). 

 

5.4.3 Prêmios e recompensas 

Não é difícil encontrar pessoas que utilizam de prêmios e recompensas para 

conseguirem das crianças aquilo que desejam, e as promessas são das mais variadas: “Se você 

arrumar a sua cama, te dou um brigadeiro”, “Se comer a comida, à noite iremos sair para 

passear”, dentre outras. Esse modelo de disciplinar não é aplicado na disciplina positiva, em 

razão de criar na criança a expectativa de que sempre deverá ganhar um prêmio por ter feito 

algo de bom para alguém, ou até mesmo a si mesma. O método montessoriano, bem como a 

disciplina positiva, entendem que a criança precisa entender o porquê de estar realizando 
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alguma tarefa, e compreender que nem sempre haverá uma recompensa para o que fazemos de 

bom, mas deve-se fazer o bem sempre, não importando se ocorrerá ou não uma recompensa.  

 

[..] a partir de então, não se distribuíram mais prêmios nem castigos. O mais 

surpreendente foi a frequente rejeição do prêmio. [...] tratava-se de um 

despertar da consciência, de um senso de dignidade que antes não existia. 

(MONTESSORI, 1989, p.137) 
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6 CONCLUSÃO 

 Segundo a perspectiva da disciplina positiva, é fundamental que, tanto os pais, como as 

outras pessoas que convivem com as crianças, se conectem a ela, tendo uma forma mais leve 

de encarar os problemas do dia a dia, não sendo adultos autoritários, que não deixam a criança 

ter voz,  mas ter empatia, colocando-se no lugar dela, de modo a tentar entender quais são suas 

necessidades. A disciplina positiva compartilha da metodologia montessoriana, uma vez que se 

empenha a promover a autonomia infantil por meio de atividades compartilhadas adulto-

criança, como ajudar nas tarefas da casa; ou simplesmente deixar que a criança explore sozinha 

as atividades propostas e o ambiente em que vive, sem interrupções, contudo, com a supervisão 

de um adulto.  

A criança também pode ajudar a criar as regras da casa, ou fazer pequenas escolhas na 

rotina, o que fará com que sinta-se importante aos olhos dos pais e a auxilie na progressão de 

seu senso de responsabilidade; porém, isso não quer dizer que ela irá mandar na casa, o que 

poderia gerar grande angústia, mas que participará das decisões que forem propostas a ela, 

podendo ser as mais simples possíveis, como escolher a cor da roupa que irá usar.  

Os castigos e prêmios são dispensados desta metodologia, em razão de que a criança 

tem capacidade de compreender quando algo é bom ou não para ela, à medida que, 

pacientemente, é informada disso pelos pais através do diálogo; é necessário que ela tenha 

atitudes nobres ou deixe de realizar ações ruins, porque percebe o quão agradável ou agressiva 

sua atitude pode ser, e não porque irá ganhar uma recompensa ou por ter medo de apanhar.  

A disciplina positiva conecta os pais aos filhos através do respeito mútuo, da valorização 

dos sentimentos e da confiança que é estabelecida entre eles, que continuará por toda a vida, 

além de criar adultos autoconfiantes, emancipados e autossuficientes.  

Em suma, é possível perceber que muitas mudanças ocorreram desde o século XV, até 

os dias de hoje; embora muitas famílias ainda usem métodos autoritários na criação de seus 

filhos, existe, na atualidade, grande preocupação em proteger a criança, que é realmente tratada 

como tal, com a devida atenção e respeito; afinal, crianças respeitadas, são crianças que 

respeitam. 
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