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Da disciplina do medo
ao medo da disciplina.
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A consciência no ato de educar

Coisas que só a família pode fazer

Criar Pertencimento

Criar Individuação
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Educar = cuidar mais do que
proteger.

PROTEGER X

CUIDAR
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O papel dos pais é desenvolver:

1. Independência emocional
–
–
–
–

“O que você está sentindo?”
“Levanta e vem aqui!”
“Por que você está triste?”
“Você pode sentir raiva que você não pode é agir
guiado pela raiva!”

O papel dos pais é desenvolver:

2. Autodisciplina
– “Chorando ou não, você vai tomar banho!”
– “Não vamos ao shopping porque você precisou
levar bronca todo dia pra fazer o dever de casa!”
– “Vamos combinar as penalidades?”
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O papel dos pais é desenvolver:

3. Capacidades
–
–
–
–

“Volte e arrume sua gaveta!”
“Muito bem! Você arrumou o seu quarto!”
“Arrume a sua mochila!”
“Seu papel é dar água e comida ao cachorro!”

O papel dos pais é desenvolver:
4. Valores morais
–
–
–
–

“Não mexa, não é seu!”
“Fale a verdade que eu te acolho.”
“Você tem que pagar pelo que fez!”
“É claro que eu te amo. Agora volte pro teu quarto!”
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O papel da escola é desenvolver:

1. Conduta em grupo
– Todos tem direitos e deveres
– Respeitar seu direito e o direito do outro
2. Autodisciplina
– Trazer o material necessário a cada dia (parceria)
– Fazer as tarefas de casa.

O papel da escola é desenvolver:

3. Capacidades
– Ler, escrever, pesquisar
– Liderar e ser liderado
– Trabalhar em equipe

4. Valores morais
– Respeito às regras coletivas
– Regras baseadas em princípios
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Família e escola funcionais
• São aquelas que funcionam, desenvolvendo
cada uma o seu papel.
• A família fala do filho e a escola fala do aluno.
• Família e escola precisam ter uma relação
saudável para que a criança tenha coragem de
se desestabilizar sentindo que tem apoio pra
isso.

Família e escola funcionais

• O aluno é diferente do filho e vice-versa
porque os contextos são diferentes.
• Os conflitos precisam ser trabalhados de
forma integrada e educativa.
• É através dos conflitos que crescemos.
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A quem pertence o “dever de casa”?

• A família precisa entender as rotinas da escola e que, na
escola, o aluno segue regras coletivas.
• Se os papéis são bem compreendidos, a criança vai se
perceber como aprendiz (o papel de aprender é dela).

Qual o papel dos pais diante do dever de casa?

• Os pais podem ajudar mostrando que as
responsabilidades precisam ser cumpridas.
• Podem favorecer que ele tenha uma rotina.
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• “Não posso sair hoje,
meu filho tem um
trabalho da escola
pra fazer”.

Podemos ajudar o aluno a
pensar sobre a sua dificuldade
(O que você não está entendendo?
Leia em voz alta!).

• O dever de casa deve ser um
termômetro da
aprendizagem do aluno.

• A escola tem que saber o que o aluno
sabe e o que ele não sabe.
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• A família precisa favorecer a rotina, cobrar responsabilidades
e providenciar os meios para que o aluno desenvolva a auto
regulação.
• Quando a criança tem dificuldade de se organizar, os pais
devem ajudar para que os filhos aprendam a se auto regular.
• Para isso, a criança precisa assumir as consequências de sua
falta de auto regulação.

• Fazer por ele (ligar para outros pais para saber se há tarefa,
vasculhar o material, etc.) só vai reforçar a falta de auto regulação.
• Se ela não der conta, deve-se facilitar para que dê (“Eu vou
trabalhar e você tem que fazer tudo o que combinamos – arrumar o
quarto, dar comida para o cão, fazer o dever de casa, etc. – o que vc
vai fazer para não esquecer de fazer essas coisas?”)
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A fórmula da Vontade
Pensar

Sentir
vontade

Agir

Pensar

Agir

Sentir
vontade

Definir e decidir
racionalmente

Realizar, colocar
em prática

Sentir vontade e
o prazer da
realização e do
autodomínio

Quais problemas a escola deve
levar para a família?
Quais problemas a família
deve levar para a escola?
Disputa ou parceria?
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Ensinar valores
A criança ou adolescente tem que lembrar de
experiências organicamente desagradáveis e
projetá-la no futuro (como eu vou olhar para minha
professora amanhã?). Para isso, é preciso adquirir
um repertório emocional, somente construído
através de experiências conflituosas. Quando
imediatamente punimos ou quando suprimimos a
fonte de conflito, estamos privando crianças e
jovens dessas experiências, logo, não estamos
educando para formação de valores.

O querer moral
tem que se
tornar mais
forte do que o
desejo.
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VALORES são princípios revestidos de afetividade.
A personalidade se forma através de
experiências conflituosas.

Cuidado com a educação
do “só por hoje”!

13

22/04/2015

Educação está para a família e
escola, assim como contenção está
para prisão.

Valores morais e valores não morais
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Os três tipos de poder segundo
John Galbraith

Poder
Condigno

Poder

Poder

Compensatório

Condicionado

O poder da
punição

O poder da
troca

O poder do
convencimento

Princípios e
gostos
• Compromete a segurança?
• É falta de respeito?
• Mima?

Tenho que vencer essa
batalha?
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É duro ser adolescente!
Como ser igual e diferente ao
mesmo tempo?

Aceitação do corpo e da
aparência.

Como controlar a
impulsividade?

A Geração Z
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A geração Z
encontra-se na
faixa entre 5 e 17
anos e caracteriza-se
por alguns
comportamentos da
geração Y levados ao
exagero, como, por
exemplo, o uso da
tecnologia.

As características específicas dessa
geração são “zapear” usando o controle
remoto (vem daí o “Z”) e fazer várias
tarefas ao mesmo tempo. Já nasceram
em um mundo tecnológico, por isso, são
menos deslumbrados que os da geração
Y com chips e joysticks. Pensam
tecnologicamente desde o berço. São, em
sua maioria, alunos do Ensino
Fundamental.
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A geração Z desenvolveu grande
habilidade de lidar com a tecnologia, com
a vida on-line e com a realidade virtual.
Por outro lado, o desenvolvimento dessa
habilidade parece ter ocorrido em
detrimento da aquisição de habilidades de
relacionamento interpessoal.

A geração Z apresenta uma defasagem no
desenvolvimento de competências
socioemocionais, provavelmente causada pelo
isolamento que as relações virtuais impõem.
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Criando vínculos com a geração Z
• Estabeleça metas, clareie objetivos e dê respostas
rápidas;
• Proponha atividades em que possam aplicar o método
de “tentativa e erro”;
• Diversifique as formas de interação. Não use
exclusivamente a interatividade verbal;
• Explore a ajuda dos melhores amigos (Eles aliam
autoridade à funcionalidade);
• Explore ao máximo o contexto digital;
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