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Resumo

O presente texto visa relatar as experiências vivenciadas por estudantes do curso de Psicologia de um
Centro Universitário da cidade de Aracaju/SE sobre sua participação no projeto de extensão
intitulado: Ciclo de oficinas sobre desenvolvimento infantil, disciplina e limites na educação das
crianças, tendo como foco a roda de conversas realizada em uma escola pública de Aracaju/SE,
intitulada: Disciplina e Limites na Educação da criança. Como resultado, os alunos membros do
projeto relataram suas percepções sobre o desejo de pais em melhorar a educação das crianças e
construir uma rede de apoio capaz de ajudá-los a lidar com os desafios cotidianos, bem como as
dificuldades que as escolas públicas enfrentam no que concerne à violência, seja esta explícita ou
implícita.

Palavras chave: Práticas educativas, Projeto de Extensão, Psicologia, Educação

Abstract

This paper aims to report on the experiences of students of the Psychology course of a University
Center in the city of Aracaju / SE about their participation in the extension project entitled: Cycle of
workshops on child development, discipline and limits in the education of children. focus the first
round of conversation, which addressed the theme: "responsibility in caring for the child", having as
audience families and teachers. As a result, students project members reported their perceptions
about the desire of parents and teachers to improve the education of children and build a support
network capable of helping them cope with the daily challenges as well as the difficulties that public
schools violence, be it explicit or implicit.

Keywords: School Practice, Extension Project, Psychology, Education

Resumen

El presente texto pretende relatar las experiencias vivenciadas por estudiantes del curso de Psicología
de un Centro Universitario de la ciudad de Aracaju / SE sobre su participación en el proyecto de
extensión titulado: Ciclo de talleres sobre desarrollo infantil, disciplina y límites en la educación de
los niños, teniendo como se centra en la primera rueda de conversación, la cual abordó el tema:
"responsabilidad en el cuidado con el niño", teniendo como público familias y profesores. Como
resultado, los alumnos miembros del proyecto relataron sus percepciones sobre el deseo de padres y
profesores en mejorar la educación de los niños y construir una red de apoyo capaz de ayudarlos a
lidiar con los desafíos cotidianos, así como las dificultades que las escuelas públicas se enfrentan en
lo que concierne a la violencia, ya sea explícita o implícita.

Palabras clave: Prácticas educativas, Proyecto de Extensión, Psicología, Educación
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Introdução

A extensão universitária pode ser compreendida como uma forma de interação entre a universidade e
a comunidade na qual ela está inserida. Conforme o Plano Nacional de Extensão Universitária:

A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da
práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes
e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será
acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes
sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do
conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a
democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da
comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora desse
processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar
que favorece a visão integrada do social. (FORPROEX, 2012, p 3).

Neste contexto, juntamente com a pesquisa científica, a Extensão Universitária, envolve rigor
metodológico, comprometimento com princípios éticos e responsabilidade social, sendo um processo
educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre universidade e outros setores
da sociedade. (FORPROEX, 2010; SZYMANSKI e CURY, 2004). Assim, as universidades têm se
preocupado em realizar projetos que ampliem conhecimentos e prestação de serviços à comunidade.
(RODRIGUSE, PEREIRA e SOUZA, 2011).

No tocante à criança, dois campos propícios favorecem a adoção do princípio de produção e
aplicação do conhecimento científico de modo simultâneo: a família e a escola. Uma relação
dinâmica entre esses contextos traz implicações decisivas ao desenvolvimento infantil saudável e ao
sucesso escolar, de modo que a existência de canais de comunicação e de espaços de integração entre
a família e a escola é positiva para a criança. (DESSEN e POLONIA, 2007; SILVEIRA e
WAGNER, 2009).

Nesse sentido, refletindo sobre a importância de a psicologia atuar com vistas a promoção da saúde
em ambos os espaços, foi idealizado pelo curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio/SE,
um projeto de extensão – iniciado em fevereiro/2019, portanto ainda em andamento – intitulado:
Ciclo de oficinas sobre desenvolvimento infantil, disciplina e limites na educação das crianças,
batizado com o nome fantasia: “Cuidando de quem cuida”. A finalidade do projeto é de promover o
debate com familiares e profissionais da Educação Infantil e séries iniciais acerca de aspectos
individuais e sociais de temas ligados à infância e aos cuidadores. Como Objetivos específicos, visa
capacitar docentes e famílias sobre temas relacionados ao desenvolvimento infantil patentalidade,
disciplina e limites, capacitar estudantes do curso de psicologia a ministrar palestras e workshops e
promover a parceria entre o ensino superior e a educação básica.

Como caminho metodológico, estão sendo realizadas rodas de conversas vivenciais em escolas
públicas de Aracaju/SE e região, estimulada por ferramentas ativas. Os encontros ocorrem todo mês
e os temas são escolhidos pela direção da escola, a qual entra em contato com a responsável pelo
projeto indicando data e horário para a realização das reuniões.

Neste ínterim, o presente texto visa relatar as experiências vivenciadas por duas estudantes do curso
de psicologia da Estácio/SE durante a participação na terceira oficina, intitulada: Disciplina e limites
na educação da criança, refletindo sobre desafios, possibilidades e sentimentos envolvidos.
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Considerações sobre a disciplina no contexto educativo.

A base teórica e metodológica que fundamentou a roda de conversa vivencial foi a Disciplina
Positiva. A Disciplina Positiva tem como base epistemológica os ensinamentos de Alfred Adler
(1870-1973), médico e psicólogo austríaco e Rudolf Dreikurs (1897-1972), psiquiatra e educador
também austríaco. Esta fundamenta-se no respeito mútuo e na cooperação, através do
encorajamento e da compreensão, aliados à firmeza. Este seria o alicerce para o ensino de
competências importantes para a vida e para formar pessoas autoconfiantes, seguras e decididas. A
Disciplina Positiva procura, basicamente, reforçar os acertos e não os erros, apoiada na empatia,
paciência, compreensão, acolhimento, respeito à individualidade de cada criança, limites,
autoconhecimento e exemplos positivos, rejeitando a violência física, psicológica e verbal.
(NELSEN, 2015)

Jane Nelsen (2015), psicóloga americana e doutora em educação, foi responsável pela redação do
primeiro livro direcionado especificamente para a difusão dos conceitos e práticas da Disciplina
Positiva. Durante dez anos, atuou como conselheira educacional de ensino fundamental e instrutora
universitária de desenvolvimento infantil, divulgando e aprofundando os conceitos adlerianos por
meio do projeto ACCEPT (Adlerian Counseling Concepts for Encouraging Parents and Teachers),
fato que justifica a escolha do livro “Disciplina Positiva” como base para fundamentar o presente
artigo.

Educar sem temor ou sem autoritarismo é uma tarefa muito difícil num mundo onde o senso comum
nos coloca frente a duas opções: ser autoritário ou permissivo. A Disciplina Positiva, por outro lado,
expõe a possibilidade do indivíduo ser firme (não autoritário) e gentil (não permissivo) ao mesmo
tempo, colocando o sujeito como um ser ativo, construtor de seu processo de disciplinamento,
torna-o um ser pensante de suas ações, de seus sentimentos, desconstruindo as relações de poder e
abrindo espaço para o diálogo. Desta forma, propõe uma disciplina sem violência, culpa ou
vergonha. Conforme Nelsen (2015), “É uma abordagem que não inclui controle excessivo ou
permissividade. [...] A permissividade é humilhante para adultos e crianças e cria uma codependência
nada saudável em vez de autossuficiência e cooperação”. (NELSEN, 2015, p. 11)

A Disciplina Positiva percebe a criança não como seres impossíveis de educar sem controle e
autoritarismo, ao contrário, a visão é que elas são seres abertos ao diálogo e profundamente
observadoras, reforçando que o exemplo dado pelo adulto é um caminho fundamental na educação
da criança, (NELSEN, 2015). Além do bom exemplo que pais e educadores precisam dar às crianças
para discipliná-las, Nelsen (2015) apresenta técnicas eficientes e eficazes as quais funcionam como
suporte fundamental no processo de desenvolvimento disciplinar das crianças.

Desta forma, o uso de punição na tentativa de disciplinar o sujeito não tem eco nesta teoria, uma vez
que funciona em curto prazo, isto é, o comportamento desejado é obtido, mas não mantido, não
sendo, portanto, eficaz. Para Nelsen (2015), o propósito da Disciplina Positiva é atingir resultados
positivos em longo prazo, bem como responsabilidade e cooperação imediata.

[...] Um dos conceitos mais importantes a serem entendidos na Disciplina
Positiva é que crianças são mais propensas a seguir as regras que elas
ajudaram a estabelecer. Elas aprendem a tomar decisões eficientes com
auto-conceitos mais saudáveis quando aprendem a ser membros que
contribuem com a família, a classe e a sociedade. Esses são efeitos
importantes da Disciplina Positiva em longo prazo. (NELSEN, 2015, p.12)

A Disciplina Positiva adota a gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Para Nelsen (2015), a “gentileza
é importante para mostrar respeito pela criança. Firmeza é importante para mostrar respeito por nós
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mesmos e conforme a necessidade da situação”, (NELSEN, 2015, p. 13). Assim, gentileza e firmeza
oferecem oportunidades para as crianças fortalecerem suas percepções significativas como por
exemplo: “habilidade de entender suas próprias emoções e de usar esse entendimento para
desenvolver autodisciplina e autocontrole. Envolver as crianças no estabelecimento dos limites,
usando frases gentis e firmes.” (NELSEN, 2015, p. 11-13).

Os métodos da Disciplina Positiva além de interromper o mau comportamento das crianças, ensinam
habilidades sociais e de vida. Dois métodos geram experiência de aprendizagem útil: 1)
consequências naturais: que estão relacionadas com a aprendizagem baseada no comportamento
inadequado numa certa situação, por exemplo, se uma criança sair na chuva, se molha; se não comer,
fica com fome. Os adultos podem invalidar esse método de aprendizagem caso humilhem a criança
ou façam com que ela sinta culpa, vergonha, (NELSEN, 2015); 2) consequências lógicas: englobam
quatro princípios interligados: a) relacionada: a consequência deve estar ligada ao comportamento.
Exemplo: se uma criança suja o chão a consequência relacionada é que ela vai limpar. Porém deixa
de ser consequência lógica se houver humilhação à criança, chamando-a por exemplo de burra, idiota
ou desastrada; b) respeitosa: a consequência não deve envolver culpa como no exemplo anterior; c)
razoável: a consequência não inclui tirar vantagem da criança. Por exemplo: a mãe obrigar a criança
a limpar a casa inteira porque sujou o piso da cozinha. Isso não seria razoável; d) revelada com
antecedência: devemos permitir que a criança saiba o que vai acontecer se ela escolher um
determinado comportamento, (NELSEN, 2015, p. 92-93). Não se trata de ameaçar a criança mas
desenvolver lócus de controle interno, isto é, de autodisciplina, responsabilidade e cooperação. Caso
contrário as consequências lógicas podem assumir função punitiva, conforme alerta Dreikurs (1971,
apud NELSEN, 2015, p.96): “consequências lógicas não podem ser aplicadas em uma disputa de
poder, exceto com extrema cautela, porque geralmente acabam se tornando atos punitivos de
retaliação”, ((DREIKURS, 1971, p. 96).

Os dois métodos apresentados pela Disciplina Positiva têm pontos positivos e negativos. Os pontos
positivos contribuem para interromper o mau comportamento; os negativos fazem com que a criança
sinta culpa e vergonha. Evitar a prática dos aspectos negativos durante a aprendizagem da criança
pode implicar mudança real de comportamento e desenvolvimento de habilidades para solução de
problemas.

Segundo Nelsen (2015), há algumas técnicas fundamentais de resolver problemas que os pais e
educadores devem colocar em prática, referem-se a: primeiro: “dar um tempo positivo”, (NELSEN,
2015, p. 112). Essa técnica objetiva ajudar as crianças a se sentirem melhor e não pior, porque só é
possível resolver problemas quando adultos e crianças estiverem calmos. Segundo: os erros podem
ser excelentes oportunidades para uma criança aprender. Essa técnica objetiva eliminar sentimento de
culpa na criança e despertá-la para o ato de aprender sem sofrimento. Terceiro: aplicar a terapia do
abraço na criança para que ela se sinta acolhida e amada. Abraços podem não funcionar se a criança
estiver irritada. Mas em regra, produz confiança. Quarto: respeite o ponto de vista da criança, assim
ela se sentirá importante e peça a sua colaboração para elaborar algumas regras. Quando a criança
ajuda a criar regras, estará mais propensa a cumpri-las.

De forma geral, a Disciplina Positiva é não violenta, com foco em soluções, respeitosa e de acordo
com os princípios do desenvolvimento infantil. Importante frisar, neste contexto que não significa ser
permissivo ou não ter regras nem limites, ela apenas defende uma educação onde a criança seja
respeitada, que desenvolva a autodisciplina, o diálogo, a empatia, a compreensão, construindo uma
relação mutuamente respeitosa, ensinando-lhes habilidades que serão úteis para lidar com os desafios
de cada etapa da vida, como a gentileza, a não violência, a empatia, a autoestima e o respeito ao
outro. Assim, os pilares da Disciplina Positiva são: solucionar problemas; compreender como as
crianças sentem e pensam; empatia; proporcionar segurança à criança e construir metas a longo
prazo. (NELSEN, 2015)
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Trilhas e atalhos: o caminho metodológico

O projeto foi planejado para ser conduzido em três etapas: a primeira conta com a divulgação do
projeto para escolas públicas, contato com a direção das instituições e recebimento dos temas que as
escolas desejam aprofundar-se, isto é, temáticas de maior interesse para dialogar com o público
escolar. Após, é criada uma agenda com dia, hora e local dos encontros, os quais ocorrem uma vez
por mês em cada escola.

A segunda etapa conta com a elaboração das oficinas, as quais ocorrem seguindo os passos abaixo:

a). Os alunos leem as bibliografias pertinentes às temática escolhidas pelas escolas.

b). Após a leitura, os alunos reúnem-se com a docente coordenadora do projeto para debater ideias
que transformem o texto lido em atividades capazes de tornar compreensível pelos participantes
(escolas). Neste momento, criaremos ou adaptaremos dinâmicas e dramatizações, compartilharemos
literatura, textos, músicas, enfim suportes que auxiliem a conduzir o encontro de maneira ativa.

c). Os encontros são realizados semanalmente, até que a oficina planejada para o mês esteja pronta e
os alunos aptos a ministrá-las.

A terceira etapa trata-se da aplicação das oficinas, a qual é operacionalizada da seguinte forma:
ocorre 1 (uma) oficina mensal com 2h de duração ou dependendo do tempo disponibilizado pela
instituição de ensino, com dia e hora previamente marcadas pela direção da escola.

O presente relato de experiência refere-se à terceiraa oficina, realizada com o tema “Disciplina e
limites na educação da criança”, tendo como foco famílias, a qual ocorreu em uma instituição de
ensino localizada em um bairro da região norte de Aracaju/SE.

Conforme pontuado anteriormente, foram realizadas três reuniões om os estudantes participantes do
projeto, durante o mês de março, tendo duração de 1h30min cada, com vistas à preparação da
primeira roda de conversa. O encontro na escola ocorreu no final do mês de março/2019

No dia do evento, nos encontramos na frente da escola e fomos recebidos pela direção. Antes do
início, houve uma fala de aproximadamente 1h30min sobre a realidade e dificuldades que a escola
estava enfrentando. Em seguida foi iniciada nossa colaboração, que durou 2h.30min. A roda de
conversa ocorreu no pátio da escola e contou com a participação de aproximadamente 30
participantes.

Operacionalização:

O encontro foi aberto com a dinâmica das três listas, a qual propõe refletir sobre os desafios na
educação da criança o que desejam para o futuro delas e do que elas precisam para alcançar a
educação que desejamos, primando pela não violência, sempre.

Em seguida foi realizada a dinâmica do “perguntar X mandar”, na qual os pais participaram de uma
dramatização onde comandam em um momento e perguntam em outro. No final dizem como se
sentem quando são comandados e quando são perguntados.

A roda foi finalizada com a música “te ofereço paz”
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Nas linhas que seguem serão descritas na íntegra as vivências das estudantes que aceitaram relatar
sua participação no projeto, respeitando o fenômeno vivido, permitindo compreender como as
participantes percebem, pensam e sentem suas vivências, tomando como ponto de partida a
expressão pessoal desse processo (BERNARDES, 1991), tendo como base, portanto, o método
fenomenológico.

Nesta roda de conversa em especial, os estudantes tinham a incubencia de serem apoiadores e
observadores, pois eles estavam aprendendo uma técnica de trabalho. Assim, a docente/
coordenadora do projeto foi a responsável principal pela condução do encontro.

Resultados

Vivência 1 – Evellyn

No dia 30 de maio de 2019, fomos convidados para conversar sobre Disciplina e Limite na educação
de crianças e adolescentes para os responsáveis por estes. Ao chegamos ao local (sala) onde a
atividade seria trabalhada, as cadeiras estavam todas enfileiradas como as de salas de aula com
modelo tradicional, uma atrás da outra, na qual estamos habituados a observar nas escolas do nosso
estado. Essa ordem de cadeira já sabia que seriam desfeitas, normalmente nós do projeto não
aderimos à esse modelo, pois o espaço fica limitado, não muito sociável (não conseguimos ver o
outro) e além de criar um sensação de controle.

Observei que os pais e responsáveis pelos discentes da instituição, de início estavam distantes,
primeiro achei que era de nós, mas depois percebi que havia um distanciamento entre família e
escola.

A professora Milena começou com um bom humor, brincando e falando dos desafios do dia a dia de
forma engraçada, isso com a finalidade de deixar o ambiente mais leve e conseguir conectar com
aqueles participantes e conseguiu! Nos divertimos e demos risadas, adorei essa forma de quebra gelo,
nem foi preciso dinâmica para isso, estava um pouco nervosa mas depois dessa conexão me senti
mais confortável, acolhida e preparada para o espaço de escuta.

A professora deu continuidade perguntando quem de nós – participante do projeto - poderia ajudar
sendo o escrivão e assim um estudante voluntário foi e então começou a trabalhar com umas das
ferramentas da disciplina positiva, entre elas, as três listas, onde em primeiro momento ela pergunta
aos responsáveis: quais desafios de comportamentos vocês enfrentam com as crianças ou
adolescentes dentro ou fora de casa? Eles foram listando vários comportamentos desafiadores do dia
a dia deles, entre eles, respeito, obediência, mentira, medo, agressividade, não ouvinte e birra.

Atenta as falas paralelas, consegui captar alguns comentários contados pelos responsáveis ao dizer
algum desafio, como por exemplo: - “Eu falo, falo e ele não me escuta, não tem jeito”. Fiquei me
questionando como era a forma que essa mãe falava com essa criança, com certeza não era de forma
de encorajamento, pois Segundo Nelsen, uma criança malcomportada é uma criança desencorajada.
Outra indagação foi: Quais desejos que vocês querem para eles? E eles listaram: realizado, honesto,
formado, respeitoso, educado, generoso, honrar pai e mãe, sincero, autonomia, trabalhador e empatia.
Além desses questionamentos foi feito o último da lista: O que eles precisam para alcançar esses
desejos? Percebi que nesse momento, as respostas demoraram mais a serem contestadas em
comparação com as anteriores, dava para ver os seus rostinhos pensando, e assim, os retornos foram
dados aos poucos, sendo eles, amor, carinho, respeito, atenção, compreensão e exemplo.

Dessas respostas, interessante notar que os desafios e os desejos são maiores do que o que as crianças
precisam para não chegar a tais comportamentos desafiadores, nesse momento percebi o quanto os
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pais precisam serem encorajados também. Um dos momentos que me marcou foi quando uma avó
disse: ‘’eles precisam de EXEMPLO de nossa parte’’. Nesse momento fiquei bastante feliz, pela fala
dela, pois senti que ali já havia uma sementinha plantada a ser semeada, então lembrei de um dos
princípios da disciplina positiva, onde diz que para disciplinar as crianças é preciso que elas
aprendam através do exemplo, pois o exemplo ele educa.

Outro momento foi a vivência Perguntar VS Mandar. A professora convidou cinco voluntários para
participar da dramatização. Foi divido a experiência do perguntar para duas mães e a experiência do
mandar para mim e outra mãe, nesse instante, eu e outra mãe lemos as frases de ordem para a pessoa
que encenou a criança. Durante esse momento fui percebendo o tanto de mães que se identificaram
com aquelas frases, uma delas fez este comentário: “Olha! Eu falo muito isso com meu filho”. Outra
sussurrou para a colega: “Isso diz você com seu filho, vendo?”. Essas falas me chamaram atenção
pela conexão rápida que essas mães fizeram, com as situações do seu dia a dia, fazendo-as se auto
perceberem nas suas atitudes com relação a educação de seus filhos. Ao verbalizar aquelas frases de
ordem eu me senti, desconfortável e incomodada, por causa do processo que já venho trabalhando
em mim. A “criança” disse que ao ouvir aquelas ordens se sentiu triste, desmotivada daí a professora
a questionou apontando para a lista onde estava os desafios que os pais trouxeram: “Ao ouvir essas
frases (mandar), você sentiu vontade de fazer alguns daqueles desafios de comportamento?” Ela
respondeu que positivo e disse quais.

Então foi a vez daquela suposta criança experimentar algo novo em sua vida, as mães que ficaram
com as frases em forma pergunta, começaram a ler e no final a professora interveio com a indagação:
“Como você se sente agora?” Ela respondeu: “Bem melhor !”, e a professora continuou a indagar:
“De qual forma você se sente melhor? Com qual você gostaria de ser tratada?”, Ela: “Essa!”. A mãe
que dividiu as frases comigo, ela disse que: “Eu gostei mais da outra forma perguntando, mas eu falo
essas daqui (mandar)”. Com isso percebo o quanto é preciso um apoio a esses pais, pois eles não
aprenderam outras formas de educar suas crianças. Milena finalizou esse momento explicando a
esses responsáveis assim: “quando mandamos o cérebro tende a desafiar, quando perguntamos o
cérebro tende a buscar respostas. E assim também não é diferente com os das crianças”. Encerramos
como um círculo dançando a música de Valter Pini, te ofereço paz, e com os agradecimentos por
aqueles responsáveis estarem ali.

As sementinhas foram lançadas nos corações e acredito que muitos ali presentes foram tocados ou ao
menos saíram refletindo sobre outra forma de educar seus filhos, netos, irmãos, enfim, toda criança
que os arrodeiam. Me senti bastante feliz e realizada, por viver essa experiência incrível, na qual,
levarei por toda a minha vida pessoal e profissional, o projeto de extensão, vem me proporcionando
novas trocas de experiências, novos conhecimentos, novas formas de enfrentar os desafios, venho
tendo um contato incrível com o campo, isso me prepara ainda mais para minha futura profissão.
Com apenas meses de projeto, vejo a minha evolução, como por exemplo, a insegurança de falar em
público, sempre foi um desafio para mim desde o início da graduação e hoje em contato com as
realidades que estamos vivenciando me percebo como venho desenvolvendo essa habilidade.

Vivência 2: Lays

A escola passou por reforma recentemente. Ao chegar podemos observar uma linda escola,
aconchegante e acolhedora. Espaços com decorações lúdicas, vias adequadas para alunos com
deficiência, quadra de esportes coberta, pátio recreativo, biblioteca com fácil acessibilidade aos
materiais, e um espaço revestido com tatames.

Ao chegarmos fomos recebidos pela coordenadora. Quando chegamos à biblioteca, percebemos
cadeiras em filas, e uma grande mesa à frente para nós do projeto. Logo tentamos fazer um círculo,
com espaço que nos foi dado. O círculo tem o objetivo de proximidade, sentamos juntos com os pais.
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A professora/coordenadora do nosso projeto começou a conduzir a roda, se apresentando e nos
apresentando. Um fato que chamou à atenção foi não ter iniciado com uma dinâmica para integração
ou quebra-gelo. Com muito humor Milena foi trazendo as pessoas para perto. Ela iniciou com as três
listas, ferramenta da disciplina positiva. Precisou de um escriba, e um dos alunos do projeto se
voluntariou.

A primeira lista era os desafios de comportamento, os pais precisavam falar quais eram os desafios
de comportamento que enfrentavam na educação dos seus filhos. Meio timidamente as pessoas
começaram a participar dizendo os desafios, dentre eles estavam respeito ao próximo, obediência,
mentira, agressividade, ajudar os amigos, birra, não escutar e humildade. Percebi que quando uma
mãe falava um desafio, outras se reconheciam com aquele mesmo desafio também.

A segunda lista era saber quais os desejos que os pais ou cuidadores queriam para seus filhos. De
imediato foi dita a palavra realizado, em seguida falaram-se honesto, formado, respeitoso, (nessa
hora uma mãe falou que para o filho respeitar é preciso que ele seja respeitado, que se ela agir com
ignorância o filho também vai ser ignorante.) Essa fala foi importante, pude notar o quanto elas
percebem que as crianças aprendem por meio do exemplo.

Em seguida foram ditos mais desejos dentre eles, educado, generoso, sincero, autônomo, trabalhador,
empático e saber escutar. Após esse momento, foi passada para terceira lista que falava o que eles
precisam para alcançar esses desejos. Dessa vez foi observado um momento de silêncio e logo após
escutou-se uma pessoa falando a palavra amor, nesse momento me sentir feliz e ao mesmo tempo
maravilhada em perceber o quanto essa ferramenta das três listas foi essencial para a compreensão
deles. Após, foram faladas mais palavras, como: carinho, respeito, atenção, compreensão e respeito.
A professora Milena foi explicando que a criança aprende com o exemplo, que se queremos um filho
que escute os pais, precisamos aprender a escuta-los e validar seus sentimentos.

O segundo momento foi o Perguntar VS Mandar, Milena pediu a ajuda de cinco voluntários, nessa
hora as pessoas não queriam participar, percebi certo receio. Depois de muito tentar, as pessoas
começaram a levantar para participar. Essa vivência é um role playing, onde uma pessoa encena uma
criança e duas pessoas encenam mães. São dadas frases para as mães lerem, e a criança apenas
escuta.

No primeiro momento foram ditas frases em formato de ordem, muitas das mães que estavam ali
presentes identificaram-se com aquelas frases. Em um segundo momento as mães falaram as frases
em um formato de pergunta com opções limitadas, percebi que a pessoa que estava interpretando a
criança ficou mais aliviada. Quando terminou foi perguntado para ela como ela se sentiu a escutar
aquelas palavras em formato de ordem, ela respondeu que não teve vontade de fazer nada e que a
única vontade era de sair correndo de lá.

Já na segunda vez ela falou que se sentiu bem e que faria tudo que foi perguntado para ela. Segundo
Jane Nelsen as crianças estão mais motivadas a cooperar, aprender novas habilidades e dar afeto e
respeito quando se sentem motivadas, conectadas e amadas. Essa vivência retrata exatamente isso.
Quando perguntamos encorajamos, e nosso cérebro tende a tentar resolver. Em seguida foi
perguntado para as pessoas que interpretaram as mães como se sentiram com as frases de ordem, a
maioria respondeu que não achou estranho, que elas estavam acostumadas com aquelas palavras,
pois costumavam agir assim.

Quando foi perguntando como se sentiram com outra forma de falar, elas falaram que gostaram, e
algumas delas falaram que iriam tentar fazer dessa forma. Nossa professora sugeriu que os pais
transformem o comando em pergunta, com opções.

Após essa vivência foi perguntado se alguém tinha dúvida ou queria fazer um comentário. Uma mãe
então falou que tinha medo de educar no formato de pergunta, e também de dar amor, pois o filho
poderia confundir como uma liberdade. Notei o quanto a influência cultural é forte entre aquelas
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pessoas e lembrei-me da frase de Jane Nelsen “De onde tiramos a absurda ideia de que, para que as
crianças se comportem primeiro devemos fazê-las se sentir mal.” Segundo a mesma autora “As
crianças melhoram quando se sentem melhor”.

Encerramos todos de pé em um círculo cantando a música Te ofereço paz de Valter Pini. Foi um
momento lindo, pude observar o quanto eles se sentiram acolhidos. Sair radiante e com a certeza de
que alguns daqueles pais vão rever a sua forma de educar e lembrar-se de tudo que foi aprendido
naquele dia e tentarão colocar em prática.

Fiquei maravilhada e muito feliz com toda a experiência vivenciada que o projeto de extensão tem
me proporcionado. São aprendizados que irei levar para vida, que impactam fortemente de maneira
positiva a minha formação profissional.

Discussão

O uso da disciplina positiva para conduzir uma roda de conversa abriu portas para que os pais
pudessem ter contato com uma nova forma de pensar a educação, bastante diferente da que foram
educados.

A Disciplina Positiva proporciona ferramentas que podem ser utilizadas tanto por pais, quanto por
docentes. No que tange a alternativas para os castigos, alguns passos são recomendados: 1) Ouça a
criança, o que ela está sentindo, ajude-a a escolher possibilidades para resolver seus conflitos,
Nelsen (2005) denomina este momento de time in, um momento de acolhimento onde as crianças são
trazidas para perto, ao invés de provocar afastamento. 2) Ofereça outras chances para ela
melhorar, isto é, deixe que as crianças tentem novamente, permitindoe resolver o problema ou
mudar seu comportamento. 3) Resolva o problema em conjunto, ajude-a a entender a situação,
ofereça apoio nos momentos de frustração ou raiva. 4) Pergunte para a criança o que ela está
fazendo: às vezes os adultos supõe erroneamente que as crianças estão sendo “desobedientes”
quando, na de fato, elas estão tentando entender como algo funciona. Pergunte o que estão fazendo
com a intenção de ouvir e entender em primeiro lugar e, então, ajude, oferecendo o caminho
adequado. 5). Ofereça opções: caso a criança esteja fazendo algo inaceitável, ofereça duas
alternativas que são seguras, respeitosas e aceitáveis, e deixe que ela escolha o que vai fazer, isto,
como resolverá a situação. Ao receber duas opções, a criança pode manter algum controle sobre as
suas decisões e ainda aprender sobre limites. 6) Ouça uma música, brinque, conte histórias, faça
desenhos: os momentos de diversão são fundamentais para liberar a tensão, reconectar com a criança
e ensiná-las, pro meio da brincadeira, como expressar os sentimentos e lidar com os conflitos do
cotidiano.7) Mude de ambiente: mudar o ambiente muitas vezes nos dá a chance de redirecionar o
comportamento para algo mais apropriado. 8) Respire, conecte-se com você, acalme-se: uma
grande respiração profunda auxilia a sentir-se calmo. 9) Construa um espaço de relaxamento: Um
espaço de relaxamento é uma área onde as crianças podem ir se sentar e pensar, brincar com alguns
brinquedos mais tranquilos, e ter algum espaço sozinhos, até que se sintam prontos para falar ou
voltar a estar perto de outras pessoas. O uso do espaço do relaxamento deve ser oferecido como uma
opção e não como uma ordem. 10) Consequencias: consequência é decorrência lógica, que estabelece
nexo entre a natureza do ato incorreto da criança, e um resultado análogo, que faz sentir o alcance do
ato considerado indevido.

Todas estas sugestões levam o adulto a aproximar-se de si mesmo, questionando sua construção
cultural, a forma como compreende a educação das crianças. Portanto, a Disciplina Positiva envolve
a mudança do adulto, a revisão de sua forma de ser, agir e pensar, suas certezas, seu autoritarismo.
Não se trata de receituário, mas de uma mudança efetiva sobre a forma de conceber o papel da
criança na sociedade.

No mundo, a disciplina positiva envolve países como os Canadá, Estados Unidos, Suécia,
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Dinamarca, entre outros. No Brasil, ela carece de mais estudos, estando presente apenas em alguns
blogs, a exemplo do blog “Paizinho Virgula!”, e do blog “Crescer Sem Violência”, os principais
canais que disseminam os preceitos e práticas da Disciplina Positiva. No nível literário, encontramos
alguns livros sobre o tema, como: Inteligência emocional e a arte de educar os nossos filhos, de John
Gottman; Bésame Mucho, de Carlos Gonzáles; Soluções para disciplina sem choro, de Elisabeth
Pantley; O bebê mais feliz do pedaço e a A criança mais feliz do pedaço, ambos escritos pelo Dr.
Harvey Karp; Crianças bem resolvidas, de William e Martha Sears; As crianças aprendem o que
vivenciam, de Dorothy Law Nolte e Rachel Harris; Educar sem violência, criando filhos sem
palmadas, de Andréia Mortensen e Ligia Moreira Sena. Todos os livros são direcionados para a
relação familiar, mas podem ser traduzidos para o viés da educação formal e aplicados em sala de
aula.

Considerações finas

Os relatos hora apresentados denunciam a importância da participação de estudantes do ensino
superior em projetos que interliguem a universidade e a educação básica, oportunizando o
entrelaçamento entre teoria e prática.

A imersão nesta experiência provocou um processo reflexivo sobre a presença da psicologia na
escola e o quanto esta ainda é apartada do processo escolar e quando está presente, muitas vezes
acaba agindo de forma a rotular, estigmatizar ou ter como foco a ideia de “aluno problema”. A
metáfora do “bombeiro”, isto é, aquele que é chamado para apagar incêndio, ainda é frequente no
imaginário social. Certamente a psicologia poderia colaborar sobremaneira para melhorar as relações
escolares se atuasse em equipe multidisciplinar e com foco na prevenção. Este é um caminho
profícuo para uma atuação que respeite a comunidade escolar, bem como para que o processo
ensino-aprendizagem ocorra de forma saudável.

A vivência nesta roda de conversa, proporcionou pensar em algumas possibilidades de ação frente às
demandas escolares, como: a implementação de atividades que estimulem a autoestima da
comunidade escolar, investimento em atividades como arte, teatro, música e esportes; promoção de
rodas de conversa entre pais com temas que emerjam das necessidades deles, da mesma forma grupo
com professores e alunos para trabalhar temas de interesse destes grupos sociais; cursos visando o
desenvolvimento de habilidades para lidar com situações de violência escolar, com foco na mediação
de conflitos por meio da comunicação não violenta com vista a facilitar o diálogo entre todos da
comunidade escolar.

Em suma, a participação no projeto de extensão foi profícua por proporcionar uma reflexão crítica
sobre a violência no espaço escolar e o papel da psicologia neste contexto.
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