
  
Como disciplinar

A palavr a disciplina quer dizer ensino, segundo o dicionár io da língua 
por t uguesa. Ou sej a, quando não há ensino sist emat izado de r egr as ou de 
condut a de compor t ament o, ocor r e a indisciplina. Quando os pais não sabem 
ou não conseguem dizer “não” ou “sim” n
de limit es, de pr ocediment os que ger em obediência, a indisciplina se inst ala. 
É int er essant e per ceber que cr ianças em idades dif er ent es apr esent am 
dif er ent es compor t ament os e manif est ações de indisciplina. As ações e 
reações indisciplinadas de uma cr iança pequena não podem ser iguais as de 
um pré
acont ece a cor reção dessas manif est ações na hora cer t a, essas pessoas em 
f ase de cresciment o t erão problemas no f ut u
são violent as ou agressivas e não são disciplinadas, com cer t eza se t ornarão 
adultos agressivos e violentos. 

Eu 

disciplina, por exemplo). Por out r o lado, o cumpr iment o de uma r egr a t er á 
uma conseqüência posit iva, que pode acont ecer em f orma de elogio, de 
demonstração de contentamento (método do incentivo, por exemplo). Mas as 
r egr as pr ecisam ser clar a
concorde com cada uma delas. E que o pai t enha convicção, consist ência e 
firmeza no que está fazendo. 
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Também vale r essalt ar que exist em pais que não sabem ident if icar o 

chor o ou uma at it ude dif er ent e dos f ilhos. Eles pr ecisam apr ender a 
det ect ar quando o f ilho est á com sono, ou incomodado por que est á suj o, ou 
se est á com f ome, ou sede. Não se pode simplesment e pensar que cer t as 
at it udes são de desobediência. I sso pode conf undir a cr iança. Esse 
pr oblema é mais comum com o pr imeir o f ilho, j á que t udo é novidade e 
ninguém nasce sabendo ser pai. Diant e dessa sit uação, os pais devem supr ir 
t odas as necessidades básicas da cr iança (f ome, f r alda, sede, sono, f r io, 
calor ). Se t udo isso est iver em or dem, aí sim um chor o ou gr it o ou qualquer 
out r a at it ude pode signif icar manha, bir r a e indisciplina. Mas, aos poucos, os 
pais vão apr endendo a ident if icar as dif er ent es manif est ações dos pr ópr ios 
f ilhos. E se acont ecer alguma suspeit a de que cer t as at it udes de indisciplina 
podem ser ger adas por algum t r anst or no ext r a, o melhor é consult ar o 
pediatra a fim de saber como agir.  

Se a indisciplina é ident if icada, é pr eciso f azer algo. O mét odo que 
r ecomendo par a disciplinar é aquele que most r o no pr ogr ama da 
Super Nanny: est abeleça uma r ot ina e r egr as que você quer par a sua casa e 
sua f amília. Comunique isso, explique aos f ilhos e exij a o cumpr iment o delas. 
Ao desobedecer uma r egr a, dê uma adver t ência ao seu f ilho; se 
desobedecer novament e, leve-o at é o cant inho da disciplina (banquinho, 
t apet inho, cadeir inha) e deixe-o ali dur ant e uma quant idade de minut os que 
sej am pr opor cionais à idade que possui (exemplo: 4 anos, 4 minut os). Ao 
t er minar o t empo, f aça com que ele peça desculpas e esqueça do assunt o. 
Não grite, não se descontrole, não ameace, pois você está ensinando.  

Alguém pode est ar se per gunt ando: o que a Bíblia or ient a nesses casos? 
É pr eciso usar , de f at o, a var a par a cor r igir um f ilho? Eu posso apr esent ar 
alguns t r echos bíblicos de Pr ovér bios que abor dam o assunt o, como em 
13.24 (“O que não f az uso da var a odeia seu f ilho, mas o que o ama, desde 
cedo o cast iga”), 23.13 (“Não r et ir es a disciplina da cr iança; pois se a 
fustigar es com a var a, nem por isso mor r er á”) e 23.14 (“Tu a f ust igar ás com 
a var a, e livr ar ás a sua alma do inf er no”). Sendo assim, a Bíblia f ala sobr e 
educar o f ilho com a var a par a que apr enda, mas essa at it ude soment e pode 
ser t omada com ent endiment o pr of undo da Palavr a de Deus e discer niment o 
sobr e a mesma. Cr eio que o t er mo or iginal r ef er e-se a var a mesmo, mas é 
um assunt o dif ícil de ser abor dado na coluna de uma r evist a sem uma 
explicação pr of unda do pr ocediment o. I sso ser ia mais aconselhável de ser 
minist r ado em um encont r o par a pais cr ist ãos, debaixo de or ação, par a não 
se cor r er o r isco de espancar cr ianças e dizer que Deus é quem or dena 
assim.  

Eu sou cont r a bat er nos f ilhos por que, ao bat er , não est amos ensinando, 
e sim descar r egando uma sér ie de sent iment os que levamos dent r o de nós, 
como ner vosismo, amar gur a, f r ust r ação, est r esse et c. O at o de bat er não 



  
ensina, soment e machuca a cr iança; e o pai, muit as vezes, vai sent ir r emor so 
pelo que f ez. O apanhar deixa mar cas na cr iança, dói, machuca. O pior é que 
ela não consegue se def ender , especialment e quando é pequena. Nesses 
casos, muit as vezes, a cr iança agr ide ver balment e ou t em out r as 
manifestações de violência.  

Da mesma f or ma, um cast igo aleat ór io, sem consist ência ou explicação, 
soment e machuca, deixa mar cas pr of undas nas cr ianças. Um out r o pr oblema 
acont ece quando os pais cast igam sem uma lógica ou aviso, soment e por que 
est ão ner vosos ou cansados. Um dia cast igam por uma at it ude do f ilho, mas 
no dia seguint e, por que est ão de bom humor , deixam f alhas passar em, sem 
castigar. Isso é muito ruim, pois deixa a criança confusa e sem ensino.  

O episódio do casal que acor r ent ou o f ilho pequeno em casa par a ir à 
igr ej a, alegando que ele er a muit o indisciplinado, é um exemplo de exager o e 
crueldade. É pr ova da f alt a de discer niment o ou ent endiment o pr of undo da 
Palavr a de Deus. Muit as bar bar idades como essas e out r as pior es se f azem 
no mundo todo em nome de Deus.  

Cr eio que uma disciplina com ent endiment o, convicção, aut or idade 
legít ima, sem aut or it ar ismo, sem ner vosismo ou descont r ole, dar á o 
r esult ado esper ado. Se ainda assim, a cr iança não demonst r ar disciplina, 
ser ia bom consult ar um médico par a ver se não há algum out r o pr oblema que 
justifique a indisciplina.  

Pais cr ist ãos, t ement es a Deus, pr ecisam ent ender que é f undament al 
haver unidade ent r e o casal, uma r ot ina adequada, r egr as que aj udar ão na 
f or mação do car át er das cr ianças e um mét odo de disciplina (ensino) par a 
poder or ient ar os f ilhos. Sem o ent endiment o cer t o da var a, segundo a 
Palavr a de Deus, o mét odo do cant inho da disciplina (par a cr ianças pequenas 
de 2 at é 7 anos) ou ár ea de r ef lexão (par a cr ianças maior es de 8 anos em 
diante) são eficazes.  

Lembrem-se: eles f icam ali 1 minut o por ano de idade; t em que haver 
pedido de desculpa no f inal do t empo; deve haver um mét odo de incent ivo 
(r econheciment o pelo esf or ço do cumpr iment o das r egr as, que devem ser 
clar as e de acor do com a idade da cr iança). Deve haver t ambém uma 
adver t ência ant es da disciplina pr opr iament e dit a, par a dar a chance de 
cor r igir o compor t ament o sem necessidade de chegar ao ext r emo. Não 
gr it e, não per ca o cont r ole, não f ique ner voso. Você est á ensinando seu 
filho.  

 

Fonte: http://www.revistaenfoque.com.br/index.php?edicao=71&materia=771
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