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Resumo: No espaço escolar, a indisciplina é frequentemente posta em pauta nas discussões entre
docentes e gestores, os quais a relatam como um comportamento perturbador para o bom andamento
das atividades, culminando em ações punitivas. Todavia, há uma corrente teórica conhecida como
“Disciplina Positiva”, que defende estratégicas disciplinares sem castigos, desenvolvendo na criança a
autodisciplina, além da valorização dos vínculos afetivos e respeito ao próximo. Assim, o presente
artigo visa desenvolver a seguinte discussão: como a Disciplina Positiva pode ser utilizada com vistas
a suprimir o uso dos castigos Objetiva-se compreender as contribuições da Disciplina Positiva para a
educação da criança no universo escolar, com enfoque no uso dos castigos. Para tanto, foi realizada
uma pesquisa bibliográfica de cunho narrativo, tendo como aporte teórico Jane Nelsen, entre outros
autores. Palavras-Chave: Castigo. Disciplina positiva. Educação Infantil

Abstract: In the school space, indiscipline is frequently put in the agenda in the discussions between
teachers and managers, which report it as a disturbing behavior for the good progress of the activities,
culminating in punitive actions. However, there is a theoretical current known as "Positive Discipline",
who advocates disciplinary strategies without punishment, developing in the child self-discipline,
Affection and respect for others. In view of the above, this article aims to develop the following
discussion: how can Positive Discipline be used to suppress the use of punishments We intend to
understand the contributions of the Positive Discipline for the education of the child in the school
universe, in the context of the infantile education, with focus on the use of the punishments. For that, a
bibliographical research was carried out. Keywords: Punishment. Positive discipline. Child education

Introdução

Disciplina e indisciplina são assuntos amplamente discutidos, sendo uma das temáticas de grande
preocupação para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. No espaço escolar, a
indisciplina está frequentemente em contexto nas discussões entre docentes e gestores, os quais
relatam-na como um comportamento perturbador para o bom andamento das atividades.

Cabe destacar, no entanto, que os conceitos de disciplina são frutos de construções sociais e seu
entendimento depende da lógica e do lugar em que ela está inserida. Todavia, há uma concordância
social de que a indisciplina é resolvida com o uso de castigos, fato que faz com que esta prática
insira-se no universo escolar quase como naturalizada na prática docente.

Diversos autores debruçam-se a estudar a temática dos castigos, dentre eles podemos citar Souza
(2015), Luckesi (1995), Pereira (2000,2003), Reis (2000), Souza (2003,2006) Nelsen (2015), dentre
outros, denunciando-o como parte do tecido cultural de diversas sociedades, sendo, portanto, um
fenômeno sócio-histórico-cultural, naturalizado e muitas vezes legitimado pela sociedade, visando
coibir os comportamentos das crianças considerados indesejáveis.

Neste ínterim, disciplina, indisciplina e castigo são construções sociais, culturais e históricas. Em cada
época e contexto, temos comportamentos aprovados e refutados: no século XIX, o aluno que
indagasse o professor em classe era considerado indisciplinado, nos dias atuais, a fala do estudante
pode ser bem vista, contribuindo para o processo ensino-aprendizagem.

Assim, para cada época, tem-se uma maneira de pensar e agir. Todavia, mudam-se as concepções,
mas um fenômeno permanece: o uso dos castigos como caminho para disciplinar o aluno. Souza
(2015), Pereira (2000,2003) e Souza (2003,2006) asseveram em suas pesquisas que a prática dos
castigos em classe é cotidiana, sendo um tipo de castigo que vise imprimir no aluno um sentimento de
vergonha e embaraço, por meio de humilhações e, inclusive, castigos corporais. Neste contexto, a
pesquisadora americana Jane Nelsen (2015) questiona assertivamente: “de onde tiramos a absurda
ideia de que, para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior”, (NELSEN,
2015, p. 10). Esta autora defende o uso da Disciplina Positiva como caminho para pensar os
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processos de disciplina, indisciplina e sanções, questionando profundamente a forma como lidamos
com tais fenômenos. Como princípio básico, a Disciplina Positiva defende o respeito mútuo, afirmando
que o uso de castigos físicos e humilhantes não são eficazes como caminho para disciplinar crianças.

Diante do exposto, o presente artigo visa desenvolver a seguinte discussão: como a Disciplina
Positiva pode ser utilizada com vistas a suprimir o uso dos castigos Partindo desta indagação,
objetiva-se compreender as contribuições da Disciplina Positiva para a educação da criança no
universo escolar, no contexto da educação infantil, com enfoque no uso dos castigos. Para tanto, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica de cunho narrativo.

Espera-se com esse artigo, contribuir para a reflexão crítica sobre disciplina e castigos, bem como
aproximar a Disciplina Positiva da realidade escolar, afim de que a educação e o disciplinamento
tornem-se um processo mais humanizado, respeitoso e digno com os direitos das crianças.

Disciplina: breves considerações

A disciplina apresenta uma dupla faceta: ao mesmo tempo em que, por meio dela, a escola busca
ensinar os alunos a viver em um mundo social pautado por normas e regras, por outro lado, para
desenvolver esta função, ela utiliza-se de mecanismos de controle e poder. Dois autores contribuem
de maneira profícua para esta discussão: Michel Foucault e Immanuel Kant, sobre os quais
abordaremos nas linhas que seguem.

Immanuel Kant (1996), considerado como o principal filósofo da era moderna, tendo vivido entre os
século XVII e XIX, a função primordial da escola versa sobre a transmissão da cultura, ou seja, todas
as formas de ser, sentir, pensar e agir; aquilo capaz de humanizar o sujeito, diferenciando-o dos
animais e possibilitando o convívio coletivo. Segundo o autor, “quem não tem cultura de nenhuma
espécie é um bruto; quem não tem disciplina ou educação é um selvagem” (KANT, 1996, p.16).

Assim, o autor acreditava na educação como o processo capaz de humanizar o homem, sendo a
disciplina como necessária para o desenvolvimento do indivíduo, na medida em que ela transforma a
animalidade do homem em humanidade, dando a ele condições de ser cidadão. Para Kant (1996), a
disciplina constitui-se em um elemento indispensável na formação humana, impedindo que o homem
desvie-se de seus propósitos e ajudando a controlar sua natureza inquieta. A disciplina dá ao homem
a autonomia de pensar e construir responsabilidades sobre seus comportamentos, favorecendo o
surgimento da obediência e do entendimento de que devemos seguir regras. No entanto Kant ressalta
ser necessário que se inicie o processo de disciplina nos anos inicias da vida:

As crianças são mandadas cedo à escola, não para que aí aprendam alguma
coisa, mas para que aí se acostumem a ficar sentadas tranquilamente e a
obedecer pontualmente àquilo que lhes é mandado, a fim de que no futuro
elas não sigam de fato e imediatamente cada um de seus caprichos. (KANT,
1996, p. 13).

Todavia, não significa que a criança não possa se divertir, ao contrário, ela pode e deve, mas precisa
– na visão de Kant - conhecer sua contrapartida, adquirir responsabilidades e conhecer o peso de
uma obrigação. Ela necessita aprender a ter limites, a respeitar horários e saber, por exemplo, que
para cada atividade existe uma ocasião e uma duração adequadas.

Nesse contexto, Kant (1996) vislumbra o aspecto pedagógico da disciplina, na medida em que
entende a escola como uma instância disciplinadora que age através do constrangimento, a fim de
domesticar as vontades infantis.

Um dos maiores problemas da educação é o de poder conciliar a submissão
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ao constrangimento das leis, com o exercício da liberdade. Na verdade, o
constrangimento é necessário! Mas, de que modo cultivar a liberdade É
preciso habituar o educando a suportar que a sua liberdade seja submetida ao
constrangimento de outrem e que, ao mesmo tempo, dirija corretamente a sua
liberdade. (KANT, 1996, p. 34).

Conforme o autor, a criança - quando disciplinada por meio do constrangimento - fica submissa a uma
obediência passiva, dependente de uma autoridade externa, a qual contribui para que ela discipline
sua vontade. Aos poucos a disciplina se interioriza e a criança passa a obedecer a si mesma, quando
descobre a liberdade, tornando-se, portanto uma obediência voluntária, não fundada na autoridade do
outro, mas na obediência à razão, a si mesmo, descobrindo a autonomia e tornando-se, então, um
sujeito esclarecido. (KANT, 1996)

A definição da palavra esclarecimento é dada como “a saída do homem de sua minoridade, pela qual
ele próprio é responsável” (KANT, 2008, p. 11). Para Kant (2008), a ideia de sujeito ser autônomo no
seu pensar é a principal finalidade da educação. Dessa forma, a educação kantiana combina
disciplina e liberdade, não opondo disciplina e autonomia, ao contrário, a disciplina é necessária para
que o homem aprenda a guiar sua vontade pela razão e assim possa ser autônomo.

Michel Foucault (2005), filósofo contemporâneo, tendo contribuído sobremaneira para pensar a
relação entre poder e conhecimento, insere-se nesta discussão concordando com Kant no sentido de
conceber a disciplina como favorecedora da obediência, colocando-a no cerne de uma relação de
poder. Conforme o autor é através do poder disciplinar que o indivíduo é adestrado (dominado),
tornando-se fácil sua manipulação com vistas a servir ao meio. Segundo Foucault, “[...] O poder
disciplinar é [...] um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior “adestrar”:
ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. (FOUCAULT, 2005, p.143).

O homem é o principal alvo e objeto do poder, tendo como meta a tarefa de incorporar nos corpos
características de docilidade. Para Foucault, é dócil “um corpo que pode ser submetido, que pode ser
utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (Foucault, 2005, p. 126).

Foucault (2005) assevera que a idéia de disciplina faz parte do cotidiano, permeando cada etapa da
vida e de forma contínua. Para tanto, a disciplina produz técnicas que vão nortear todo o processo de
construção do poder e normatização das condutas, dotando caracteres para sua aquisição. Assim,
esta é exercida através das seguintes formas: pela repartição dos indivíduos no espaço; pelo controle
da atividade; pela vigilância continua; pela sanção normalizadora e através do exame, procedimento
que liga o exercício do poder à formação do saber.

No cotidiano escolar, tais ações podem ser observadas por meio de um olhar ameaçador; um
“shhhhh”, exigindo silêncio; a batida do apagador no quadro; o nome escrito no quadro; o
encaminhamento à coordenação; a perda do recreio; as observações na agenda; a cadeirinha do
pensamento; os gritos ameaçadores e humilhantes; o controle do horário e do tempo e tantas outras
com vistas a garantir a ordem em classe.

Na escola, o mecanismo penal do sistema disciplinar são as sanções normatizadoras, também
conhecidas como penalidades ou castigos, que possuem uma função corretiva. Em suma, Foucault
(2005. p.18) define disciplina como “métodos que permitem o controle minucioso das operações do
corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma relação de
docilidade-utilidade (2005, p. 118)

Entretanto, mesmo que o autor teça tais considerações sobre o processo disciplinar, este acredita ser
necessária para a sociedade, convergindo, neste ponto, com Kant, contudo Foucault (2005) assevera
ser o modelo de disciplina utilizado que deve ser modificado.

Neste íterim, a Disciplina Positiva insere-se como uma proposta para disciplinar a criança (mas
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também jovens e adultos) sem que esta seja objetificada, como afirma Foucault (2005), mas
entendendo a importância da disciplina para a vida em coletividade, conforme assevera Kant (1996),
pensando num processo disciplinar que insere a criança na vida social respeitando-a, colocando-a à
frente, pensando-a como constructo, mas também construtora do mundo, que não é passiva,
sujeitada, mas ativa socialmente.

Disciplina Positiva: caminhos para a educação da criança

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)
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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
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
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longo prazo. (NELSEN, 2015)

De forma concreta, 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, 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.

Disciplina Positiva na Educação Infantil: possibilidades e reflexões

De acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) Art. 29. A educação infantil,
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até
seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
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da família e da comunidade.

Para que isso se viabilize, a Educação Infantil necessita estar voltada para a criança, uma vez que ela
precisa aprender a questionar, ter liberdade de expressão sem receio de ser reprimida, de construir
conhecimentos, ter oportunidade de construir uma autoestima positiva, e saber que ela é uma cidadã
que precisa aprender em meio à sociedade, respeitando cada um em sua cultura.

Assim a educação infantil tem de ser um espaço para toda as linguagens,
ativação da corporeidade, no jogo, no brinquedo, na dança, na ginástica, como
forma de expressão e construção de cultura. É por meio destas linguagens
que as crianças da educação infantil podem sentir-se, perceber-se,
conhecer-se, manifestar-se, explicar-se no mundo. (DIAS, 2013, p. 12)

As crianças têm muito a colaborar no processo de educação, mas são constantemente ignoradas e
colocadas à margem. Todavia, é importante salientar que o processo educativo ocorre de forma mais
produtiva quando estas participam do processo educacional de forma ativa, colaborando nas regras e,
inclusive, na construção dos planos de ensino. Entretanto, ainda é possível encontrar, no espaço da
educação infantil, em especial nos últimos anos, uma arranjo que vai de encontro as propostas para
este nível de ensino, assemelhando-se mais com uma classe de ensino fundamental, como assevera
Kishimoto (2002):

Como no ensino fundamental, há filas para entrar, carteiras alinhadas, nucas
atrás de nucas, mesinhas de quatro a seis lugares, onde apenas a
proximidade física une as crianças. Não há cooperação, expressão de
necessidades individuais e coletivas. Prevalecem atividades iguais para todas
as crianças, contrariando as propostas de autonomia, expressão e identidade
infantis. (KISHIMOTO, 2002, p.8)

Neste contexto, a Disciplina Positiva atua em conformidade com o que os princípios estipulados pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p.25) asseveram, quais
sejam:

Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao
bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e
singularidades. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade
e do respeito à ordem democrática. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade,
da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações
artísticas e culturais.

Desta forma, a autonomia, criticidade e respeito, sinalizados pelas Diretrizes (BRASIL, 2010) podem
ser trabalhos, por exemplo, numa técnica bastante utilizada pela Disciplina Positiva: as reuniões de
classe, que objetivam solucionar problemas por meio de discussões e soluções respeitosas, na qual
todos possam se expressar. Para o aluno esta ferramenta é de grande valia, pois sabem que seus
problemas serão ouvidos, bem como os colocam como agentes de mudanças em sala de aula.
“Muitos problemas de disciplina acabam sendo eliminados porque os alunos se sentem encorajados
quando são ouvidos e levados a sério e quando seus pensamentos e ideias são validados”.
(NELSEN, 2015, p. 152)

Esta ferramenta traz muitos benefícios em logo prazo. Além da disciplina em sala, os alunos
desenvolvem habilidades de escuta, desenvolvimento da linguagem ampliação do pensamento,
consequências lógicas de suas escolhas, habilidades de memórias, soluções de problemas/conflitos
preventivos e imediatos que sejam importantes para elas.De acordo com Nelsen (2015) as Reuniões
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de Classes são mais eficazes quando os alunos desenvolvem habilidades e uma atitude positiva
sobre soluções não punitivas antes de ajudar uns aos outras a resolver “problemas reais”.

Neste sentido alguns aspectos são fundamentais para que os professores e alunos tenham
rendimentos eficazes no uso das Reuniões de Classe como: formar uma roda, praticar
reconhecimento e apreciação, criar uma pauta, desenvolver habilidades de comunicação, aprender
sobre realidades diferentes e focar em soluções não punitivas e, fundamentalmente, ter paciência
com a criança, repetindo os acordos realizados quantas vezes forem necessárias, pois as
informações normalmente não são assimiladas pelas crianças na primeira vez em que escutam e,
quando achamos que isso acontece, acabamos nos frustrando, situação que impele atitudes
punitivas. (NELSEN, 2015)

Outra ferramenta também indicada pela Disciplina Positiva, a qual pode ser aplicada na Educação
Infantil, é o “Tempo Positivo ou time in” – já mencionado no tópico anterior - que tem como objetivo
fazer com que as crianças se sintam melhores nos momentos de raiva/angustia, por meio da
construção de um espaço decorado, aconchegante, com brinquedos e estímulos onde possam liberar
suas tensões e acalmar por meio do lúdico; onde os alunos possam permanecer por alguns minutos
até se recomporem. As crianças precisam ter a clareza de que o Tempo Positivo não é uma punição
ou castigo, mas um momento para acalmar. Neste sentido, é fundamental que as crianças construam
o espaço em conjunto com a professora, conversem sobre ele, o acolham como um local positivo.
(NELSEN, 2015)

É comum professores terem a ideia de que permitir que a criança faça algo agradável enquanto dão o
tempo positivo não seja correto, conforme Nelsen (2015)

Eles acreditam que permitir que brinque, leia, descanse ou ouça música seria
recompensá-la pelo mau comportamento. Esses adultos estão presos à
crença de que as crianças farão melhor se forem punidas (se sentirem mal) e
não entendem o fato de que as crianças agem melhor quando se sentem
melhor. (NELSEN, 2015, p. 114)

Cabe destacar que um dos focos da Disciplina Positiva está em ensinar às crianças o que fazer
convidando-as a refletir sobre a situação e a usar algumas orientações básicas, tais como respeito e
disposição para achar soluções, todavia Nelsen (2015) salienta não ser eficaz focar em soluções até
que todos tenham se acalmado o suficiente, em especial o educador.

O exemplo da Reunião de Classe e do Tempo Positivo, tal como outros já expostos ao longo do texto,
coloca-nos frente a duas reflexões postas por Nelsen (2015): 1) o que fazemos nunca é tão
importante quanto o modo como fazemos; 2) é necessário ver os erros como oportunidades para
aprender. Assim, a Disciplina Positiva, mais do que oferecer técnicas para aplicar no universo escolar
e doméstico, ela nos impele a refletir sobre a forma como estamos pensando r tratando a infância e a
educação da criança, ou seja, ela nos coloca frente a uma reavaliação das nossas crenças, valores,
representações.

Importa frisar que as mudanças na educação ao longo de décadas tem transformado a forma de
pensar a infância, exigindo um novo olhar sobre a criança e em como discipliná-las, com intuito de
tornar o processo educativo encorajador no qual eles possam se tornar protagonistas. Destarte,
estimular os docentes a atuar na educação das crianças permitindo que estas aprendam e
desenvolvam suas habilidades aproveitando ao máximo o potencial que elas têm, é condição sine qua
non para uma educação respeitosa e de qualidade.

Considerações finais

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/castigos_escolares_e_disciplina_positiva_a_educacao_das_criancas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.9-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



A indisciplina apresenta-se como um importante obstáculo no processo ensino-aprendizagem,
prejudicando o exercício da função docente e o aproveitamento dos conhecimentos ministrados por
parte dos alunos envolvidos. No entanto é importante enxergar o disciplinamento como ferramenta de
mudança social, isso quer dizer que o docente não deve almejar apenas a obediência do aluno, ou
que sua aula flua num “mar silencioso”, mediante sujeitamento da criança, mas que se importe com
uma educação a longo prazo, preparando-a para lidar com os conflitos cotidianos de maneira positiva.

O disciplinamento propriamente dito é falho quando algum princípio básicos deixam de existir, como o
respeito, por exemplo. É comum encontrar educadores com ideias controversas no que diz respeito a
rigidez/permissividade e firmeza/gentileza. De fato, a crença na impossibilidade de ser firme e gentil
ao mesmo tempo, convida os docentes a continuarem atuando por meio de castigos corporais e
humilhantes. (além, claro de todo um contexto cultural que coloca a criança em condição de
submissão frente ao adulto), todavia, a equação completa (ser firme e gentil) é o que possibilita o
denominador comum – afetividade e respeito na relação aluno/docente. Nelsen (2015, p. 62) já dizia,
"Às vezes, precisamos curar a relação antes de lidar com o mau comportamento”.

É verídica a necessidade de desenvolver um novo olhar sobre o mau comportamento, as crianças
nem sempre conseguem usar a comunicação verbal não violenta para falar sobre o que estão
sentindo, portanto, nós, educadores, precisamos estar preparados para ajudá-las a decodificar estes
sentimentos. Para isso, é necessário problematizar o olhar do docente a enxergar o que não está
visível. A raiva/crise pode estar disfarçada em outras questões, tais como fome, medo, necessidade
de se sentir aceito no meio em que se encontra e outras infinidades de sentimentos que a
subjetividade humana pode nos oferecer.

Sabemos que as discussões sobre a Disciplina Positiva abre espaço para muitos questionamentos,
não sendo um tema que se encerra nessas linhas. Portanto, muitas pesquisas ainda necessitam ser
realizadas, em especial na perspectiva da Pesquisa-Ação, com vistas a criar um espaço de práxis,
estimulando os docente a repensar suas práticas e ações, bem como abrindo um canal de escuta
para suas ansiedade, medos, crenças e valores.

Entendemos que o docente pode cultivar um olhar “positivo” para cada situação que venha a ocorrer
em sala de aula, começando assim a desenvolver novos aprendizados a partir dos erros, sendo grato
às infinitas contribuições que as crianças possam oferecer, promovendo uma educação mais
respeitosa e acessível com todos os que dela usufruem.
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