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Contra a Disciplina na Escola ou em Casa
Traduzido Por Manuela Redondo

Resumo: No artigo é estudada e avali-
ada a crença popular de que as crianças
precisam de ser disciplinadas pelos pais e
professores. Nos livros publicados pelos de-
fensores da disciplina, notam-se incorrec-
ções semânticas, ao mesmo tempo que são
apresentadas definições mais precisas para
termos como disciplina, autoridade, poder,
controlo e influência. A razão pela qual a
punição e a recompensa são ineficazes e pe-
rigosas para a saúde física e mental das cri-
anças é extensamente documentada. Final-
mente, e tendo como base estudos, são ilus-
tradas e propostas alternativas à disciplina
das crianças. Estas incluem métodos que en-
corajam a participação das crianças no es-
tabelecimento de regras no seio da família
e na escola, métodos que incentivam a par-
ticipação em todas as fases do processo de
aprendizagem, aptidões que motivam as cri-
anças a resolver os seus problemas e a con-
trolarem o seu comportamento em conside-
ração pelas necessidades dos outros, e ain-
da um método de resolução dos conflitos
adulto-criança, não assente na autoridade,
de forma a que nenhuma das partes envol-
vidas perca (ou ambas ganhem).
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Thomas Gordon

Abstract: The article examines and eva-
luates the commonly held belief that chil-
dren must be disciplined (controlled) by
parents and teachers. Semantic imprecisi-
ons in books authored by discipline advo-
cates are illustrated, and more precise defi-
nitions are provided for such terms as dis-
cipline, authority, power, control and influ-
ence. Why both rewards and punishments
are ineffective and hazardous to the mental
and physical health of children is extensi-
vely documented. Finally, alternatives to dis-
ciplining children are proposed, illustrated,
and supported by research findings. These
includes methods that encourage the invol-
vement of children in family and classroom
rule-setting, methods that foster participa-
tion in all  phases of the learning process,
skills that influence children to solve their
problems themselves and control their beha-
vior out of consideration for the needs of
others, and a nonpower method of resolving
adult-child conflicts so that neither loses (or
both win).

Keywords: Discipline – Children – Pa-
rents – Teachers –  School - Communicati-
on – Authority –Power - Democracie – Con-
flicts

Nota do autor: Estou grato pela
oportunidade de dar a conhecer as
minhas ideias sobre disciplina, numa
revista vocacionada sobretudo para
a divulgação da teoria, investigação
e aplicação do que é conhecido por
abordagem centrada na pessoa. Pa-
rece-me adequado partilhar este pri-
meiro sumário da minha análise so-
bre disciplina com colegas e estu-
dantes de Carl Rogers, uma vez que
este teve uma profunda influência na
escolha de minha ocupação, no de-
senvolvimento inicial da minha car-
reira e na minha filosofia das rela-
ções humanas.

Lamento que Carl não leia este
artigo ou o livro que lhe seguirá, pois
acredito que veria claramente os tes-
temunhos da sua influência no meu
pensamento.

Por exemplo, a ênfase que dou
neste artigo à necessidade de maior
participação do estudante no proces-
so de aprendizagem como forma de
reduzir problemas disciplinares, re-
monta a 1946, quando o pessoal téc-
nico do Centro de Counselling da
Universidade de Chicago fez a nos-
sa primeira incursão no “ensino
centrado no estudante” com os for-
mandos V.A. Cada um de nós, Carl,
E.H. Porter, Doug Blocksma e eu
soubemos o que era ansiedade,
quando deixámos de ser “instruto-
res” e “professores” e passámos a
ser “facilitadores”.

Posso também classificar o Pro-
fessor como uma espécie de líder de-
mocrático, de acordo com o modelo
democrático de liderança que Carl
praticou como administrador do
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Centro de Counselling. O seu estilo
de gerir o pessoal levou-me a assis-
tir ao Third National Training La-
boratory for Group Development (3º
Laboratório Nacional de Treino
para o Desenvolvimento de Grupo)
realizado em Bethel, Maine, no Ve-
rão de 1949, tendo vindo a escrever
o meu capítulo “Liderança e Admi-
nistração centrada no Grupo” para
o livro de Carl “Terapia centrada
no Cliente” (Rogers, 1951).

Por fim, a importância que dou
à necessidade do professor apren-
der as aptidões auditivas do tera-
peuta centrado no cliente, pode fa-
cilmente ser remetida a um quarto
de século utilizando as aptidões do
terapeuta centrado no cliente, pri-
meiro como psicólogo, depois
como instrutor de muitas turmas
do Treino de Eficácia para Pais e
Professores.

Voltando ao presente, tenho uma
forte convicção de que há muito se
torna necessário fazer uma análise
aprofundada da prática da discipli-
na das crianças em casa e nas esco-
las. Qualquer ideia universalmente
aceite e raramente questionada me-
rece ser reavaliada. Como terapeu-
ta centrado na pessoa, professor
centrado no aluno e líder centrado
no grupo, transporto muitas influ-
ências para esta análise. No entan-
to, estas são moderadas por dados
de muitos estudos que fiz ao longo
de um quarto de século a ensinar
pais e professores alternativas viá-
veis à disciplina – métodos eficazes,
desprovidos de autoridade. Alguns
destes métodos são baseados na fi-
losofia centrada na pessoa, tão ha-
bilmente defendida por Carl Rogers
– métodos que proporcionam ás cri-
anças muita liberdade, ainda que
com alguns limites, métodos que pro-
movem auto-disciplina e auto-res-
ponsabilização, que ajudam à moti-
vação, criatividade e saúde emoci-
onal.

O TEMA DA DISCIPLINA

A disciplina tem sido um tema
muito importante no nosso país –
um tema político, legal, educacio-
nal, religioso e familiar. O próprio
presidente Reagan declarou:

As escolas americanas neces-
sitam muito mais de algumas re-
formas fundamentais do que vas-
tas somas de dinheiro. Em pri-
meiro lugar, precisamos restituir
a antiga disciplina... Precisamos
estabelecer códigos de discipli-
na mais rígidos; seguidamente,
apoiar os nossos professores
quando eles aplicarem esses có-
digos. (1984, p. 13)

O Juíz Powell do Supremo
Tribunal de Justiça, pronuncian-
do-se sobre o caso Ingraham con-
tra Wright, defendeu o direito das
escolas a disciplinar os alunos
pelo uso do castigo físico:

A criança em idade escolar
não precisa da protecção da 8ª
emenda... Umas réguadas dadas
a crianças teimosas foi sempre
um método aceitável de instigar
o bom comportamento, noções de
responsabilidade e decoro nas
suas cabeças maldosas. (1976)

Estatísticas revelaram que me-
nos de 20% dos pais discordavam
do recurso ao castigo físico nas
escolas. A disciplina rígida aplica-
da nas escolas e em casa é forte-
mente defendida por porta-vozes
religiosos conservadores. James
Dobson, autor de “The Strong-Wi-
lled Child” (A Criança Determina-
da, 1978), incita os pais a usarem
a sua “autoridade” para assim dis-
ciplinarem os filhos (incluindo
“palmadas que façam doer”). A sua
opinião é a de que as crianças cedo
devem aprender a “condescender
e submeter-se” a qualquer autori-
dade do adulto, nomeadamente a
professores, reitores, vizinhos,
chefes e, ainda, Polícia:

Ao aprender a condescender
perante a autoridade (liderança)
dos seus pais, a criança aprende
a submeter-se a outras formas de
autoridade com as quais se con-
frontará mais tarde na vida... ao
cederem aos seus pais, as crian-
ças estão também a aprender a
ceder à benévola autoridade do
próprio Deus. (19978, p. 171)

Numa recolha de dados efec-
tuada junto de mais de duas cen-
tenas de pais, Straus, Gelles e
Steinmetz relataram no seu livro
Behind Closed Doors: Violence
in the American Family (Por de-
trás da Porta: a violência no seio
da família americana, 1980), que
no ano anterior a esta pesquisa:

86% de crianças com cerca de
3 anos de idade tinham sido víti-
mas de alguma forma de violên-
cia por parte dos pais; 82%, com
5 anos; 54%, entre os 10 e os 14
anos, e 33% entre os 15 e os 17
anos de idade.

Em anos recentes, milhares de
escolas nos Estados Unidos adop-
taram um sistema de disciplina
rígidas chamada “Disciplina As-
sertiva”, uma invenção do beha-
viorista Lee Carter em 1976, que
indicava o modo como os profes-
sores poderiam fazer uso da sua
autoridade gradualmente, indo da
forma mais suave até à severa,
com o objectivo último de gerar
obediência na sala de aula.

E, como muitos pais vieram a
descobrir, as prateleiras das livra-
rias durante a última década esta-
vam cheias de livros que os incen-
tivavam a empregar o seu poder
para disciplinarem os filhos. Po-
dem identificar-se pelos seguintes
títulos: Dare to Discipline (Atre-
va-se a impôr disciplina), Asserti-
ve Discipline for Parents (Discipli-
na Assertiva), Parent Power (O Po-
der dos Pais), Parents on the Run:
The Need for Discipline, Power to
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Métodos de controlo não

ajudam verdadeiramente

as crianças a optarem por

determinadas formas de

comportamento; eles me-

ramente coagem ou obri-

gam a fazê-lo.

the Parent (Poder aos Pais), Your
Acting-Up Teenagers Survival Kit
for Parents (Kit de Sobrevivência
para Pais), Thouglove (Duro
Amor), e (acredite-se ou não)
Spank Me if You Love Me (Bate-
me se gostas de mim).

Porém, foi necessário um li-
vro em particular, para há alguns
anos atrás, eu tomar a decisão de
investigar este tema penetrante.
Lembro-me do dia em que li Pa-
rent Power (1980) da autoria do
conceituado psicólogo america-
no Logan Wright, que foi depois
eleito para a presidência da Ame-
rican Psychological Association
(Associação Americana de Psico-
logia). Recordo-me de pousar o
livro no colo, totalmente atónito
após ler as duas primeiras frases:

A ordem do dia para um pai
que deseje manter qualquer se-
melhança com a sanidade, é de-
ter e manter o controlo. Mas, a
razão mais importante para ele ter
o controlo é a que, antes de apoi-
ar e amar uma criança, ele deve-
rá controlá-la (p. 17, o itálico é
da minha autoria)

Pensei: “O que é isto? Porque
é que um colega, licenciado, pres-
tigiado e aparentemente respeita-
do, está a dar conselhos que consi-
dero até mesmo prejudiciais?” No
meu primeiro livro dirigido aos
pais, Parent Efectiveness Training
– P.E.T. (Gordon, 1970) nunca
mencionei o termo “disciplina”,
convencido de que o controlo ba-
seado no poder não tem sentido
quando se é pai (ou professor).

O livro do Dr. Wright pertur-
bou-me tanto, que tomei a deci-
são de levar a cabo um estudo
aprofundado sobre disciplina, de
modo a aprender por mim próprio
o que era conhecido àcerca do
assunto e a procurar respostas
para as muitas questões que me
estavam a incomodar. O projecto

levou-me a rever todos os estu-
dos possíveis bem como a ler to-
dos os livros sobre “o poder dos
pais” e “atreva-se a impôr disci-
plina”. No final, este projecto
produziu um livro, que seria em
breve publicado.

Um primeiro objectivo deste
artigo é descrever o que aprendi e
partilhar os meus pontos de vista
sobre disciplinar crianças. Um se-
gundo objectivo é apontar algumas
alternativas à disciplina que, na
minha opinião, não só ajudariam
os pais e professores a conquistar
maior influência junto dos jovens,
mas também contribuiriam para o
estabelecimento de relações afá-

veis e ambientes sociais promoto-
res de saúde mental.

Ao longo do artigo referir-
me-ei aos pais e professores e
citarei dados de pesquisas efec-
tuadas entre famílias e nas esco-
las. Escusado será dizer que a
maior parte do conteúdo deste ar-
tigo é igualmente aplicável a ou-
tras pessoas que se encarregam
de crianças e jovens.

PROBLEMAS DE ORDEM SE-
MÂNTICA

Uma das minhas primeiras
descobertas foi constatar que as
pessoas que escreviam sobre dis-
ciplina não utilizavam as mesmas
definições de determinadas pala-

vras que empregavam normal-
mente. E isto gerou, no mínimo,
alguns mal-entendidos.

Veja-se a palavra disciplina em
si. Enquanto substantivo, cuja de-
finição é “comportamento e ordem
de acordo com normas e regras”, a
palavra não provoca controvérsia.
Todos parecem ser a favor de dis-
ciplina dentro de uma sala de aula
ou numa equipa de basquetebol. O
substantivo invoca ordem, organi-
zação, cooperação, segundo nor-
mas e a consideração pelos direi-
tos de outros indivíduos. O verbo
“disciplinar” tem dois significados
completamente diferentes. O pri-
meiro é “treinar, por instrução e
exercício; ensinar, dar o exemplo,
esclarecer”. Esta diversidade não
causa também muita discórdia. To-
davia, o segundo significado do ver-
bo é o que gera grande controvér-
sia. Eis alguns dos sinónimos, em
que a acção gira em torno de con-
trolar, restringir, castrar e punir:

Corrigir, dirigir, pôr na ordem,
regular, reter, verificar, refrear,
conter, prender, governar, vigiar,
gerir, arrear, prender (com trela),
amordaçar, restringir, forçar, con-
finar, impedir, reprimir, repreender,
reprovar, censurar, criticar, dar o
exemplo, punir, castigar, penalizar.

É óbvio que o primeiro tipo de
disciplina ensino-treino-informa-
ção constitui um esforço para in-
fluenciar as crianças, enquanto que
o segundo é uma tentativa para as
controlar. Muitos pais e professo-
res não querem senão influenciar
os jovens; contudo, no seu zelo em
fazê-lo, caem na armadilha de usar
métodos de controlo – impôr limi-
tes, estabelecer regras, dar ordens,
coagir, punir ou ameaçar e casti-
gar. Métodos de controlo não aju-
dam verdadeiramente as crianças
a optarem por determinadas formas
de comportamento; eles meramen-
te coagem ou obrigam a fazê-lo.
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Devemos também identificar
dois tipos radicalmente diferentes
de disciplina baseada no controlo:
imposta interna ou externamente,
auto-imposta ou imposta por ou-
trém, auto-disciplina ou infligida
por outros. Não encontrei ninguém
que fosse contra a auto-disciplina,
embora muitos defensores do
“ouse impôr disciplina” não men-
cionem isso. Porém, há bastante
controvérsia no que diz respeito à
melhor maneira de gerar auto-dis-
ciplina nas crianças e nos jovens –
um conflito sobre os “meios” para
alcanças os “fins” aceites e con-
vencionais – isto é, crianças auto-
disciplinadas. Creio que muitos
pais e professores assumem que as
crianças “interiorizam” a discipli-
na imposta pelos adultos, na espe-
rança de que esta se transforme
eventualmente em auto-disciplina,
uma teoria defendida por Freud e
pela maior parte dos psicólogos,
defensores da disciplina enquanto
forma de controlo. Não encontrei
quase ninguém que contestasse
esta crença tradicional, como eu
irei fazer posteriormente.

Uma outra fonte de confusão de
ordem semântica advém do termo
autoridade. Todos os que escrevem
sobre o assunto utilizam esta pala-
vra, mas poucos autores conhecem
a existência dos vários significa-
dos que o termo tem.

Em primeiro lugar, existe a au-
toridade derivada da experiência
que alguém detém sobre determi-
nada matéria: “Ele é uma autori-
dade em direito público”, “Ele fala
com autoridade”. Normalmente
isto é conhecido por autoridade
adquirida. Adoptei a convenção de
lhe chamar Auth E – Expertise.

Em segundo lugar, existe a au-
toridade que advém do emprego
(ou papel) que um indivíduo tem.
Os pilotos de aviação pedem aos
passageiros para estes apertarem os

cintos, ao que obedecem; ao presi-
dente de um comité é dado o po-
der de abrir e encerrar as sessões e
gerir o que se passa entretanto.
Chamei a este tipo de autoridade
Auth J – Job (emprego).

Um terceiro tipo de autoridade
é aquele que provém de entendi-
mentos, acordos, regras e contra-
tos que as pessoas estabelecem nas
suas relações entre si. Eu concor-
do em levar a minha filha até à ofi-
cina para arranjar o carro; na nos-
sa família temos um acordo (polí-
tica) de bater à porta antes de en-
trarmos nos quartos uns dos outros;
e acordamos sobre quem faz deter-
minada tarefa lá em casa. Chama-
se a isto Auth C – Contrato.

Finalmente, há a autoridade
proveniente do poder que se detém
sobre outrém – poder de controlar,
dominar, coagir, submeter à von-
tade do outro, etc. Isto é Auth P –
Poder. É a este tipo de autoridade
que as pessoas se referem quando
falam de “obediência à autorida-
de, “exercer autoridade”, “quebra
de autoridade”, “rebelar-se contra
a autoridade”. É, compreensivel-
mente, a autoridade que os profes-
sores acreditam necessitar para dis-
ciplinar (controlar).

Encontrei inúmeros exemplos
de pessoas confusas devido à in-
capacidade de distinguirem a di-
ferença entre estes quatro tipos de
autoridade. A asserção mais fre-
quente à julgar-se que a autori-
dade dos pais e dos professores
se justifica porque as crianças
querem e precisam da sabedoria
e conhecimentos superiores dos
adultos. A Sabedoria eo Conhe-
cimento são obviamente Auth E
e não Auth P. Outro lugar comum
que descobri nos livros sobre o
tema é que a autoridade baseada
no poder (Auth P) é justificada,
uma vez que a palavra disciplina
deriva da palavra discípulo, que

significa aprendiz. Um leitor
perspicaz compreenderá a decep-
ção, reconhecendo que se empre-
ga Auth E e não Auth P para en-
sinar e instruir discípulos.

Descobri também que os defen-
sores da disciplina ortodoxa se es-
forçam por tornar Auth P menos
autoritário do que é na verdade,
pelo uso de eufemismos. São pro-
fessores, autoridade “benigna”, “li-
derança caridosa” dos pais, “ori-
entação” ou “ser autoritário”.

Mesmo quando faz uso da
Bíblia para justificar o facto de
os pais castigarem as crianças
(Auth P), James Dobson, talvez
o mais conhecido defensor da-
quele género de disciplina, con-
funde dois tipos de autoridade.
Ele cita primeiro a admoestação
das Escrituras: “Crianças, obede-
çam aos vossos pais, pois isso
agrada ao Senhor”. De seguida,
cita outra passagem (Efésios, 6:4)
para continuar a justificar a au-
toridade dos pais. No entanto,
esta Segunda definição de disci-
plina retirada das Escrituras, im-
plica que se dêem sugestões e
conselhos às crianças, o que é,
claramente, Auth E:

Não estejam sempre a ralhar e
a censurar os vossos filhos, tor-
nando-os irritados e ressentidos. É
melhor educá-los com a discipli-
na do amor que o Senhor gosta,
com sugestões e conselhos piedo-
sos. (o itálico é da minha autoria).

“Sugestões e conselhos pie-
dosos” são, na minha opinião,
formas de instrução ou ensino
(Auth E) e não uma demanda de
obediência (Auth P).

Pode pensar-se, tal como me
aconteceu, que esses defensores
da disciplina ortodoxa, a um ní-
vel mais profundo, não a apro-
vam na verdade. De contrário,
porque necessitariam de utilizar
tantos eufemismos e passagens
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bíblicas para justificar o uso do
seu poder? E até se poderia de-
duzir que se sentem culpados por
empregar esse poder em pessoas
mais pequenas (Isto dói-me mais
a mim do que a ti).

COMO A DISCIPLINA DEVE
FUNCIONAR

Os pais e os professores preci-
sam certamente de algum tipo de
poder para controlarem as crianças.
Qual é ele e como funciona? O
poder para se controlar outrém
(não, influenciar) advém do facto
de se possuir os meios para satis-
fazer alguma necessidade da outra
pessoa ou privá-la de satisfazer de-
terminada necessidade. Para usar
a terminologia dos psicólogos, o
poder para se controlar os outros
provém da utilização de recompen-
sas e/ou punição. Em teoria, quan-
do o comportamento que se preten-
de é recompensado, esse compor-
tamento é reforçado (aumenta a
probabilidade de voltar a aconte-
cer); quando o comportamento que
não se pretende é punido, enfraque-
ce-se esse comportamento (dimi-
nui a probabilidade de voltar a
acontecer).

Todavia, na prática, as recom-
pensas e a punição nem sempre
produzem os resultados pretendi-
dos por quem exerce o controlo.
Raramente os pais e os professo-
res conseguem assegurar-se de que
dispõem das condições necessári-
as para que as recompensas e os
castigos funcionem verdadeira-
mente. Deixem-me explicar.

Para que a recompensa funci-
one:
1) A criança tem de estar com-

pletamente dependente da
pessoa que controla para lhe
dar as recompensas (e seja
impedida de as obter por ela
própria).

2) As recompensas escolhidas
pela pessoa têm de ser muito
desejadas pela criança.

3) Às recompensas tem de se-
guir-se o comportamento es-
perado.

Para que a punição resulte:
1) Tem de se assegurar que a cri-

ança não fuja dela.
2) Tem de ser suficientemente

severa para causar aversão/
ódio.

3) Tem de ser imediatamente
aplicada após a ocorrência do
comportamento indesejado.

4) A criança deve ter medo de
ser castigada.

Estas condições podem oca-
sionalmente aplicar-se a crianças
de tenra idade, mas com crianças

de mais de 8 ou 10 anos de ida-
de, torna-se quase impossível
aplicar algumas ou todas estas
condições.

Outra séria limitação ineren-
te à recompensa e à punição con-
siste no facto de pais e professo-
res deixarem de aplicar esses
métodos à medida que as crian-
ças crescem e entram na adoles-
cência. É esta a principal razão
pela qual os anos de adolescên-
cia causam tantos problemas e
stress às famílias e professores.
E, porque confiaram excessiva-
mente no controlo das crianças
através do poder, não aprenderam
métodos de as influenciar sem
fazerem uso disso. Daí que, quan-

do se aproxima a adolescência, e
já não podem mais aplicá-lo, se
sintam literalmente impotentes.

Na verdade, verifiquei a exis-
tência de um cenário comum a
famílias e professores. Quando as
crianças são muito pequenas, a
maior parte dos adultos utiliza a
recompensa como meio para as
controlar. Quando constatam a
ineficiência do método, começam
a aplicar o castigo, normalmente
de forma suave. Quando, por sua
vez, isto também não impede o
mau comportamento, recorrem a
castigos mais severos (maior cas-
tigo físico, maiores privações).
Mas as crianças crescem e os
adultos param com os castigos
mais severos. Ou então, são as
crianças que aprendem a evitá-
los, mentindo ou escapando-se a
eles. Só aí é que muitos pais, re-
conhecendo a sua impotência, de-
sistem de controlar, uma postura
conhecida, incorrectamente, por
“permissividade”, quando, de
facto, seria mais apropriado cha-
mar-lhe impotência. É irónico
que muitos pais apelidados de
permissivos, sejam no fundo pais
autocráticos, que perderam todo
o seu anterior poder de controlar
os filhos.

EFEITOS NEGATIVOS DA RE-
COMPENSA

A maior parte das pessoas já
conhece muitos dos efeitos nega-
tivos implícitos no uso da recom-
pensa como forma de controlar as
crianças:
1) As crianças “trabalham para

serem recompensadas”, como
por exemplo, os estudantes
que trabalham para passarem
de ano e não para aprenderem.

2) As crianças tornam-se depen-
dentes das recompensas – pro-
curam habitualmente elogios,

Todavia, na prática, as re-

compensas e a punição

nem sempre produzem os

resultados pretendidos por

quem exerce o controlo.
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louvores, aprovação, assim
como recompensas palpáveis.

3) À medida que as crianças
crescem, apercebem-se das
intenções dos adultos, subja-
centes às recompensas.

4) Os elogios transmitem com
frequência à criança um cer-
to elemento de não-aceitação.
Por exemplo, na frase: “Hoje,
compreendeste tudo o que foi
dito na aula, porque não esta-
vas a divagar, como ontem.”.

5) Normalmente, as crianças não
acreditam em elogios, se es-
tes não estiverem de acordo
com a sua auto-imagem.

6) Elogios e outras formas de
recompensa estimulam a riva-
lidade e a competitividade en-
tre as crianças.

DEFICIÊNCIAS E PERIGOS
DA PUNIÇÃO

Nos E.U.A. é comum castiga-
rem-se crianças. Uma vasta pes-
quisa efectuada revelou que 81%
dos pais afirmava usar o castigo
físico; 61% dizia usá-lo pelo
menos uma vez por semana
(Strauss et al., 1980). Nas esco-
las, a frequência do castigo físi-
co tem vindo a decrescer substan-
cialmente, à medida que cada vez
mais Estados promulgam leis
proibindo esse castigo. Contudo,
um estudo recente relatou que a
média nacional é ainda de cerca
de 3,5% de estudantes a quem,
por ano, são dadas réguadas
(Maurer, 1984).

Podemos apenas imaginar
quantos pais e professores em-
pregam outras formas de castigo,
por exemplo provações, trabalho
extra, reclusão, insultos, silêncio
e permanência na escola depois
das aulas terminarem. Não tenho
dúvidas de que cerca de 100%
dos pais e professores utiliza com

regularidade alguma forma de
punição, de maneira a controla-
rem os jovens, apesar das defici-
ências e perigos que isso provou
ter. Eis alguns deles:
1) Para que a punição seja efici-

ente, ela tem de ser severa e
quando o é, os jovens procuram
todas as maneiras de a evitar,
adiar, atenuar, desviar. Men-
tem, culpam outra pessoa, ta-
garelam, escondem-se, pedem
clemência e fazem promessas
de não voltar a fazê-lo.

2) Rapazes de 12 anos, cujos
pais tenham sido muito restri-
tivos e aplicado muitos casti-
gos, revelaram fortes tendên-
cias para a auto-punição, in-
tenções suicidas e propensão
para acidentes (Sears, 1961).

3) As crianças neuróticas revela-
ram ter tido um controlo exces-
sivo e maior coacção por parte
dos pais do que as crianças não
neuróticas (Becker, 1964).

4) Mães de crianças com baixa
auto-estima usaram uma disci-
plina mais arbitrária e punitiva
do que baseada no diálogo e na
argumentação (Coopersmith,
1967).

5) Os filhos de pais autoritários
e punitivos tendem a revelar
uma falta de competência so-
cial e espontaneidade, a iso-
lar-se e a não serem capazes
de tomar iniciativas de carac-
ter social (Baldwin, 1948).

6) Menos de uma entre 400 cri-
anças cujos pais não lhes bate-
ram, revelaram-se agressivas
para com os pais, contraria-
mente àquelas a quem isso su-
cedeu. Deste grupo, metade ti-
vera agredido os pais no ano
anterior (Strauss et al., 1980).

7) Estudos dos backgrounds fa-
miliares de jovens delinquen-
tes de ambos os sexos de-
monstraram, de modo consis-

tente, um padrão em que os
pais são duros e punitivos, em
contraste com crianças não
delinquentes (Martin, 1975).

8) As escolas em que se utiliza
o castigo físico têm mais van-
dalismo (Hyman, Mc. Dowll
& Raines, 1975).

9) Num estudo levado a cabo
entre 230 licenciados da Uni-
versidade da Columbia veri-
ficou-se que aqueles que fo-
ram submetidos a mais puni-
ções,  comparativamente
àqueles a quem isso não acon-
teceu com tanta frequência,
demonstravam ter mais ódio
aos pais, mais rejeição aos
professores, relações mais
pobres com os colegas, mais
discussões, maior timidez, re-
lações amorosas mais insatis-
fatórias, mais preocupações,
ansiedade, culpa, infelicidade
e choro, e maior dependência
dos pais (Watson, 1943).

Isto é claro: a indisciplina que
se baseia na punição é perigosa
para a saúde mental das crianças.

ALTERNATIVAS À DISCIPLINA

Apesar da filosofia e a práti-
ca de controlar as crianças pela
punição e recompensa ser quase
universal entre as famílias e nas
escolas, existem alternativas pro-
missoras a este método ineficaz.
Se procurarmos com cuidado, há
sempre uma grande diversidade
de inovações e mudanças que se
podem aplicar.

A Participação das Crianças no

Estabelecimento das Regras

É um princípio aceite que as
pessoas se sentem mais motiva-
das para cooperar com regras ou
limitações se lhes for dada a
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oportunidade de participar no es-
tabelecimento destas.

Há já um quarto de século, nos
meus cursos de Eficácia para Pais
e Educadores (Gordon, 1974) que
os formadores aconselham estes a
não tomarem decisões de forma
unilateral. Através de vídeos e
exemplos práticos, ensinamos mé-
todos de fazer participar as crian-
ças no processo do estabelecimen-
to de regras e políticas que se es-
pera elas virem a seguir. Entre es-
tas encontram-se o horário da dor-
mida, da utilização da TV, tarefas
domésticas, arrumação de brinque-
dos, utilização do telefone, mesa-
das, privacidade, trabalhos da es-
cola ou qualquer outra actividade
potencialmente geradora de pro-
blemas ou conflitos. Um milhão de
pais, aproximadamente, teve con-
tacto com esta nova maneira de de-
terminar as regras familiares.

De modo semelhante, no curso
de Treino de Eficácia para Profes-
sores apresentamos a mesma me-
todologia de modo a fazer partici-
par uma turma de alunos no per-
curso de estabelecimento de regras
dentro da sala de aulas. Estou gra-
to a Norma Randolph e a William
Howe, que então trabalhavam na
escola de Cupertino, Califórnia,
por me terem convencido, há anos
atrás, de que mesmo os alunos da
1ª classe são capazes de assumir
responsabilidades e colaborar com
os seus professores na determina-
ção de regras. Era prática comum
nesse distrito, que as crianças nos
primeiros anos de escola, fizessem
“cartazes de actividades” que as
ajudavam a gerir o seu comporta-
mento na sala de aula, retirando ao
professor o papel de principal con-
trolador (Randolph & Howe,
1966). Aqui estão alguns exemplos
desses “cartazes”:
• entrar na sala
• preparar-me para trabalhar

• ouvir
• discussão em grupo
• trabalhar com o professor
• seguir instruções
• trabalhar sozinho
• trabalhar com um colega
• trabalhar em grupo
• sair da sala

Alguns alunos, quando se sen-
tiam tentados a ignorar uma de-
terminada regra que eles própri-
os tinham ajudado a elaborar, le-
vantavam-se dos seus lugares, di-
rigiam-se ao local onde os carta-
zes estavam afixados e tocavam
no respectivo cartaz como lem-
brança da regra.

MENSAGENS-EU, NÃO POR-
TADORAS DE CENSURA

Outro método, isento de con-
trolo, ensinado no Treino de Efi-
cácia para Pais e Professores, é o
de emitir “Mensagens-Eu”. Nor-
malmente, os pais e os professores
confrontam as crianças com “Men-
sagens-Tu”, contendo uma grande
carga de culpa, julgamento e críti-
ca, provocando resistência e baixa
auto-estima na criança:
• “Estás a portar-te como um

menino da 1ª classe”.
• “Senta-te imediatamente”.
• “Devias ter vergonha”:
• “Estás a pôr-me doido/a”.
• “Estás a ser malandro”.
• “Agora, vais ter de ficar de-

pois da escola acabar”.

No Treino apresentamos uma
série de experiências para se
aprender e praticar Mensagens-
Eu, não portadoras de censura,
como meio de dizer à criança
porque é que a sua conduta não é
aceitável para o adulto:
• “Quando há muito barulho,

não consigo ouvir ninguém”.
• “Se as calças não estão arru-

madas, eu é que vou perder
tempo a arrumá-las”.

Essas mensagens são, na ver-
dade, “pedidos de ajuda”, o que
explica, em parte, a sua superior
eficácia na influenciação da cri-
ança para mudar o comportamen-
to. Além disso, se se deposita
toda a responsabilidade na crian-
ça, as Mensagens-Tu têm menos
probabilidades de estragar a re-
lação e prejudicar a auto-estima.
Logo após ter frequentado o Trei-
no, uma professora relatou este
incidente:

Estava relutante em utilizar
uma Mensagem-Eu com os alu-
nos que tenho. É muito difícil li-
dar com eles. Finalmente, ganhei
coragem e falei com determina-
ção para um grupo de crianças
que estava ao fundo da sala, jun-
to ao lavatório, a fazer uma gran-
de desarrumação por causa de uns
guaches. Disse “Quando vocês
misturam as cores e as entornam
em cima da mesa e no lavatório,
eu tenho de limpar isso mais tar-
de ou então o contínuo reclama.
Estou farta de limpar e não sei o
que fazer para que isso não acon-
teça”. Depois calei-me e esperei
para ver o que eles fariam. Na
realidade, acho que esperava que
eles se rissem de mim e agissem
com a mesma indiferença que ti-
nham até aí. Mas não. Olharam
para mim, espantados por cons-
tatarem que eu estava transtorna-
da. Então, um deles disse: “Vá,
vamos limpar isto.” Eu estava
perplexa. Sabe, eles não se tor-
naram modelos de perfeição, mas
hoje limpam sempre as mesas e
o lavatório, quer os tenham suja-
do com tinta ou não.”

Baumrind (1971) descobriu
que as crianças dos infantários
que demonstravam ter mais auto-
controlo e disciplina tinham pais
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que se abstinham de usar mensa-
gens punitivas ou castigos usan-
do, em vez disso, a argumenta-
ção e o que ela designou por “es-
truturação cognitiva”. Este termo
que parece académico é, no fun-
do, a nossa “Mensagem-Eu” –
explicar às crianças os efeitos
negativos do seu comportamen-
to nos outros. Baumrind refere
que estas mensagens ajudam as
crianças a interiorizar as conse-
quências da sua conduta e a de-
senvolver a consciência ou o
auto-controlo – a que chamo de
auto-disciplina, em oposição à
disciplina que vem do exterior.

Contudo, para influenciar cri-
anças e bebés, os pais e profes-
sores precisam de assumir obvi-
amente um papel mais activo e
empregar métodos (comporta-
mentais) não-verbais. Quando
crianças muito pequenas se quei-
xam, resmungam, atiram comida
para o chão ou criam confusão à
sua volta, os adultos têm à sua
disposição uma variedade desses
métodos não-verbais:

1) Adivinhar aquilo que a crian-
ça precisa ou que privação
está subjacente ao seu mau
comportamento e satisfazer
essa necessidade.

2) Substituir o mau comporta-
mento por um que seja acei-
tável para o adulto – nomea-
damente dar à criança um par
de meias rotas como substitui-
ção do novo par que a crian-
ça, por birra, tirou da gaveta.

3) Modificar o ambiente de modo
a produzir uma alteração no
comportamento da crianças,
por exemplo, enriquecer o am-
biente da criança para lhe des-
pertar o interesse, criando áre-
as específicas para pintar e
brincar à vontade bem como
designar áreas de arrumação.

GESTÃO PARTICIPATIVA NAS
ESCOLAS

Actualmente estamos a assis-
tir a uma revolução lenta na ma-
neira como as empresas são ge-
ridas. Este novo estilo de lideran-
ça chama-se “gestão participati-
va”, porque deposita no funcio-
nário responsabilidades na toma-
da de decisões e resolução de pro-
blemas ligados ao ambiente de
trabalho, concepção do design do
produto, métodos de produção,
melhoria de qualidade, controlo
de custos e afins.

Mais de seis mil companhias
norte-americanas instituíram

uma forma de gestão participati-
va. Algumas delas deram forma-
ção aos seus gestores e supervi-
sores com o nosso Treino de Efi-
cácia para líderes. Os benefícios
deste novo estilo de liderança
mais democrático podem ser es-
pantosos: a produção dos funci-
onários subiu 100%, as reclama-
ções desceram de 3000 para 15
por ano, o absentismo reduziu-se
a metade e registou-se uma des-
cida de 80% nos produtos rejei-
tados devido a má qualidade
(Simmons & Mares, 1983).

Mais recentemente, entre pro-

fessores, administradores escola-
res e educadores assistimos a um
crescente reconhecimento da im-
portância da participação do alu-
no para o aumento da sua moti-
vação para o estudo e diminuição
dos problemas disciplinares.

Urich e Batchelder (1979)
descrevem como uma escola ur-
bana mudou drasticamente o seu
clima social, aumentando o en-
volvimento do aluno em proble-
mas tão importantes como o che-
gar tarde às aulas, absentismo,
apatia e fraco rendimento esco-
lar. Os alunos trabalharam com
professores e administradores de
modo a encontrarem soluções
para melhorar cada uma dessas
áreas problemáticas. Noutras es-
colas, foi dada a oportunidade
aos alunos para gerirem o seu
próprio progresso académico e
identificarem as áreas que neces-
sitavam de ser melhoradas. Num
estudo efectuado verificou-se que
os referidos alunos fizeram pro-
gressos significativos nos seus
hábitos de estudo e rendimento
escolar. (McLaughlin, 1984).

Algumas escolas permitiram
aos estudantes participar no esta-
belecimento dos objectivos e na
elaboração dos programas curricu-
lares dos seus cursos (Burrows,
1973). Outras escolas levaram os
alunos a participar, em grupo de
pares, em projectos de cooperação,
resultando daí aptidões sociais e
académicas mais destacadas (John-
son & Johnson, 1975)

Aos alunos foi também atri-
buída a responsabilidade de cor-
rigir o comportamento não-pro-
dutivo dos seus colegas (Duke,
1980), pedindo para partilharem
os seus pontos de vista em rela-
ção à qualidade de ensino dos
professores e às relações profes-
sor-aluno (Jones & Jones, 1981).
A participação dos alunos foi es-
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tendida a alguns assuntos admi-
nistrativos, tais como a discipli-
na e o clima na escola, adapta-
ções de livros, novos curricula,
cortes nas despesas e poupança
de energia (Aschuler, 1980).

O famoso psiquiatra William
Glasser, autor do best-seller
“Schools Without Failure”
(1961) prescreveu recentemente
uma receita bastante desafiadora
para os problemas disciplinares
nas nossas escolas no seu livro
“Control Theory in the Classro-
om” (1986). Os alunos devem
organizar-se em equipas de 2 a
5, constituídas por alunos fracos,
razoáveis e bons. Estes últimos
ajudam os mais fracos. Os mem-
bros das equipas devem confiar
bastante em si próprios e na sua
criatividade. Escolhem a manei-
ra de dar provas ao professor/a
daquilo que aprenderam, rece-
bendo cada aluno uma pontuação.

A superioridade destes esforços
de aprendizagem em cooperação
sobre as relações tradicionais com-
petitivas entre alunos, foi estabe-
lecida definitivamente em 122 es-
tudos, publicados de 1924 a 1980.
Os resultados foram surpreenden-
tes: 65 estudos revelaram que a co-
operação resulta em maior realiza-
ção do que a competição. Apenas
8 demonstraram o contrário; em
108 estudos, a cooperação promo-
ve maior realização do que o tra-
balho independente. Apenas 6
mostraram o oposto (Johnson, Ma-
ruyanma, Johnson, Nelson & Skon,
1981).

Num estudo realizado em 18
escolas secundárias “alternati-
vas” na Califórnia onde existiam
relações personalizadas entre alu-
no e professor, participação dos
alunos na gestão da escola e uma
estrutura de regras não-autoritá-
ria, os autores constataram que
tanto os professores como os alu-

nos se confrontavam com menos
e sérios problemas disciplinares
do que nas escolas secundárias
com regras rigorosas, pré-estabe-
lecidas por adultos e com formas
rígidas de lidar com as infracções
(Duke & Perry, 1978).

AJUDAR AS CRIANÇAS A EN-
CONTRAREM AS SUAS PRÓ-
PRIAS SOLUÇÕES PARA OS
PROBLEMAS

Quando as crianças se depa-
ram com alguma forma de priva-
ção ou necessidade não satisfei-
tas, comportam-se, com frequên-
cia, de forma a disputar e a não
cooperar, quer na escola quer em
família. Crianças assim são ge-
ralmente perturbadas – jovens
que trazem consigo muita frustra-
ção, desapontamento, ressenti-
mento e revolta. Além disso, são
também crianças que aprendem
com alguma dificuldade.

Por isso, parece óbvio que
quer os problemas disciplinares
quer a fraca produção se poderi-
am resolver nas escolas se se en-
sinasse aos professores a serem
mais eficientes como conselhei-
ros. E este é precisamente o prin-
cipal objectivo do Treino de Efi-
cácia para Professores.

Naturalmente, escolhi como
metodologia de aconselhamento
a ser ensinada, a centrada no cli-
ente, já que fui discípulo de Carl
Rogers e, durante muitos anos,
um terapeuta que seguiu essa
abordagem. Os nossos treinos
têm 3 objectivos principais:

1) Mostrar aos pais e professo-
res como a sua forma habitu-
al de agir quando as crianças
partilham os problemas, pode
servir de bloqueio à comuni-
cação e transmitir não-aceita-
ção. Chamamos a isto “Doze

Obstáculos” – ordenar, avisar,
moralizar (dever...), dar solu-
ções, ensinar, avaliar negati-
va e positivamente, ridicula-
rizar, psicoanalisar, tranquili-
zar (consolar), sondar e brin-
car (distrair).

2) Ajudar os pais e professores
a atingir um nível razoável de
competência ao ouvirem a cri-
ança com atenção, o que
transmite aceitação e permite
a compreensão.

3) Mostrar aos pais e professo-
res que devem confiar mais na
capacidade das crianças para
resolverem os problemas.

De modo geral, penso que con-
seguimos cumprir estes objectivos
bastante bem. A prova disso pode
encontrar-se nos estudos que ava-
liaram os resultados destes Trei-
nos. Conseguimos isolar mais de
60 estudos, muitos dos quais, in-
felizmente, revelaram imprecisões
ou procedimentos inadequados a
nível estatístico. Mas, recentemen-
te, Robert Cedar da Universidade
de Boston escolheu 26 dos melho-
res elaborados e submeteu-os a
uma meta-análise, uma técnica es-
tatística que junta e analisa os da-
dos de vários estudos diferentes.

Os resultados foram os se-
guintes:
1) O treino de Eficácia para pro-

fessores teve um efeito global
com um desvio-padrão de
0.33, o que é significativa-
mente superior que o efeito de
um grupo representante dos
tratamento alternativos – tais
como o treino de modificação
do comportamento, treino
para pais baseado em
Adler.(ver pág. 13 original)

2) Em comparação com os estu-
dos menos elaborados, os que
o eram revelaram um maior
efeito do P.E.T. no Treino de
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Eficácia para Pais.
3) O Treino de Eficácia para Pais

demonstrou ter um efeito po-
sitivo no comportamento e
atitudes dos pais, durante al-
gum tempo (mais de 26 sema-
nas após o treino ter acabado).

Cedar (1985) concluiu: “A
maior parte das reivindicações de
Gordon eram substanciadas”.

Existe também uma grande
variedade de dados que mostra,
de forma conclusiva, que as ap-
tidões facilitadoras que ensina-
mos no Treino de Eficácia para
Professores os ajuda a alcançar
até os objectivos tradicionais e
normalmente aceites das nossas
escolas – tais como realização
escolástica, boa assiduidade, pen-
samento criativo e grande moti-
vação para a aprendizagem. Num
estudo efectuado por Aspy e Ro-
ebuck em 1977, envolvendo 600
professores e 10 000 alunos (des-
de o infantário ao 12º ano), os
alunos cujos professores tinham
sido treinados na compreensão
empática, aceitação, respeito e
consideração pelos alunos como
pessoas foram comparados com
os que não tinham professores
com esse treino. Daí resultou que
os alunos cujos professores fre-
quentaram o Treino:
• faltam menos às aulas (4 dias

menos por ano)
• fazem mais progressos, inclu-

indo na matemática e na lei-
tura

• são mais espontâneos
• revelam níveis mais elevados

de pensamento cognitivo
• têm melhor pontuação em tes-

tes de inteligência (QI)
• demonstram possuir mais cri-

atividade
• melhoram a sua auto-imagem
• cometem menos actos de van-

dalismo

• apresentam menos problemas
disciplinares

Um outro estudo mostra uma
redução significativa de compor-
tamentos disruptivos. Roebuck
avaliou a compreensão empática
do professor, o respeito pelos alu-
nos e o nível de participação que
era concedido ao aluno. Ela des-
cobriu que havia um maior com-
portamento disruptivo nas turmas
cujos professores não mostravam
tanta compreensão empática, res-
peito, aceitação das ideias do alu-
no e solicitação das suas opini-
ões (Roebuck, 1980).

Sob a orientação e a supervi-
são de dois sociólogos alemães,
Reinhard e Anne-Marie Tausch, foi
feito um grande número de disser-
tações e teses de mestrado que ava-
liaram os efeitos de tais atitudes do
professor na conduta do aluno.
Segue-se um claro e bonito sumá-
rio do que foi descoberto:

Em todos os estudos provou-se
que a compreensão empática, a
genuinidade, o respeito e activida-
des não-directivas facilitavam
grandemente a qualidade das con-
tribuições intelectuais dos alunos
durante a aula, a sua espontanei-
dade, independência e iniciativa,
sentimentos positivos no decurso
da aula e a percepção positiva do
professor. Se quisermos reduzir o
stress, o ódio e a diminuição da
saúde física e emocional nas esco-
las, ao mesmo tempo que facilitar
o desenvolvimento da personalida-
de e a qualidade da performance
intelectual, então teremos que ter
um tipo diferente de professor da-
quele que parece que temos no pre-
sente. Precisam-se professores ca-
pazes de proporcionar nas suas
aulas uma atmosfera na qual exis-
ta compreensão empática, em que
os alunos recebam respeito e calor
humano, onde se encoraje a genu-

inidade e onde o professor aja de
maneira não-directiva. (Tausch &
Tausch, 1980, pp. 217-218).

MÉTODO “NO-LOSE” DE RE-
SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Apesar do facto de se incenti-
var os jovens a participarem no
estabelecimento mútuo de regras
para ajudar a prevenir muitos con-
flitos entre crianças e adultos em
família e nas salas de aula, exis-
tem conflitos para os quais ainda
não foram estabelecidas regras. Os
pais e os professores têm de lidar
construtivamente com estas situa-
ções inesperadas, ou, de contrário,
as suas relações sofrerão.

A maioria dos professores e
dos pais, com poucas excepções,
estão presos ao pensamento “ou
isto, ou então” como modo de
resolver os conflitos com as cri-
anças: ou são severos ou condes-
cendentes, duros ou facilitadores,
autoritários ou permissivos, pre-
valecendo a sua solução ou o con-
flito, ou a solução do jovem. Nas
nossas aulas mostramos como
ambas as abordagens (“ou isto,
ou então”) são métodos de ganhar
ou perder – ou o adulto ganha e a
crianças perde ou o inverso.

Um pai demonstra o que se
acaba de afirmar, ao descrever,
neste excerto de uma entrevista
gravada, o poder da luta nas re-
lações entre pais e filhos:

Tem de começar-se cedo a
mostrar-lhes quem manda. Senão
eles abusam e acabam por domi-
ná-lo. Esse é o problema da mi-
nha mulher – ela deixa sempre os
miúdos levar a melhor. Cede
sempre e eles sabem disso.

As crianças também encaram
os conflitos com os adultos como
lutas de ganhar ou perder. Cathy,
uma jovem de 15 anos expressou
isso claramente numa entrevista
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gravada:
De que adianta discutir? Eles

vencem sempre. Sei disso, mes-
mo antes de começarmos a dis-
cutir. Arranjam sempre forma de
ganhar. Afinal, são pais. Sabem
que têm sempre razão. Por isso,
agora, não discuto. Vou-me em-
bora e não lhes falo. É claro que
isso os aborrece, mas não me im-
porto.

Nos treinos de Eficácia para
pais e professores ensinamo-lhes
a resolver os conflitos utilizando
um método alternativo chamado
“No-Lose” (ou o “Win-Win Me-
thod”), no qual a criança e o adul-
to participam num processo cons-
tituído por 6 fases diferentes:
1ª Fase: Definir o conflito em ter-
mos de necessidades
2ª Fase: Pensar nas possíveis so-
luções
3ª Fase: Avaliar as possíveis so-
luções
4ª Fase: Chegar a um acordo so-
bre a melhor solução
5ª Fase: Determinar o que é ne-
cessário para promover a solução
6ª Fase: Avaliar a eficácia da so-
lução

Os leitores podem pensar que
estas 6 fases são semelhantes às
que John Dewey estipulou para a
resolução individual dos proble-
mas. Acreditamos que elas fun-
cionam e são passos para a reso-
lução eficaz dos conflitos entre
indivíduos.

O Método “No-Lose” de re-
solver os conflitos implica um
empenho firme numa postura in-
teiramente diferente do que a as-
sumida nos métodos tradicionais
de ganhar ou perder. O pai ou o
professor transmite esta mensa-
gem à criança: temos um confli-
to – um problema para ser resol-
vido. Não quero ganhar a custo
de tu perderes. Mas não quero
ceder e deixar-te ganhar se isso

implicar que eu perca. Portanto
vamos ambos pensar e procurar
uma solução que ambos possa-
mos aceitar.

O Método “No-Lose” deriva
de Auth C, a autoridade que ad-
vém do facto de as pessoas se te-
rem empenhado numa solução
comum.

CONCLUSÃO

Apesar do uso universal de pu-
nições e recompensas no seio de
famílias e nas escolas, descobri
provas abundantes da sua ineficá-

cia como método de controlo.
Além disso, a disciplina punitiva
em si, mostrou-se nociva à saúde
física e mental das crianças.

Durante um quarto de século
estive bastante envolvido em dar
treino a pais e professores, ensinan-
do métodos  não autoritários e con-
troladores que, acredito sincera-
mente, serem muito mais eficazes
do que o tipo de disciplina que re-
quer que as crianças sejam coope-
rantes, sensatas, responsáveis e,
sobretudo, auto-disciplinadas.

Descrevi resumidamente es-
tes métodos, apontando os seus
benefícios para a saúde mental
das crianças. Estes métodos não
autoritários constituem um novo
e mais eficaz modelo de se ser pai
e professor. Ao abandonarem o

uso do poder, os pais e os profes-
sores criam crianças auto-disci-
plinadas. Ao relacionarem-se
com as crianças de forma demo-
crática e recusando ser ditadores
ou demasiado permissivos, eles
conseguirão aumentar o grau de
aceitação de regras, ao envolvê-
las no processo de elaboração das
mesmas. Ao ajudarem os jovens
a procurar as suas próprias solu-
ções para os problemas, os pais e
os professores geram neles mai-
or independência, mais controlo
sobre o seu destino e maior auto-
estima. Ao permitirem às crian-
ças participar no seu próprio pro-
cesso de aprendizagem bem
como no processo de gerir as suas
aulas e escola, os professores tor-
nam estas mais interessantes, evi-
tam problemas disciplinares e
geram maior motivação.

E, empenhando-se em resol-
ver os conflitos com as crianças,
ninguém perde; pais e professo-
res equiparão aquelas com as ap-
tidões necessárias para se torna-
rem uma nova espécie de cida-
dãos do mundo – pessoas que evi-
tarão o recurso à violência, quan-
do se defrontarem com conflitos
entre indivíduos, grupos e na-
ções. Ninguém explicou tão bem,
como Abraham Maslow (1970,
p.254) como os métodos basea-
dos no poder provocam psicopa-
tologia:

“É importante que as pessoas
percebam que, cada vez que ame-
açam alguém, humilham, magoam
desnecessariamente, dominam ou
rejeitam outro ser humano, elas
tornam-se forças para a criação de
psicopatologia, mesmo que estas
sejam fracas. É importante que se
perceba que quem é simpático, co-
operante, decente, psicologica-
mente democrático e afectuoso é
uma força psicoterapêutica, mes-
mo que pequena”.

Ao ajudarem os jovens a

procurar as suas próprias

soluções para os proble-

mas, os pais e os profes-

sores geram neles maior

independência, mais con-

trolo sobre o seu destino

e maior auto-estima.
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Todos nós que trabalhamos na
área das relações humanas temos
uma dívida de gratidão para com
Carl Rogers, pelo seu desenvol-
vimento de uma psicoterapia e de
um método eficaz de aconselha-
mento, baseado na confiança bá-
sica do cliente em encontrar so-
luções construtivas para os seus
problemas. Todos nós ganhamos
com a teoria que proveio das ex-
periências de Carl enquanto te-
rapeuta centrado no cliente, em
particular “as condições necessá-
rias e suficientes” para facilitar
a mudanças terapêutica ou ajudar
a outra pessoa a funcionar mais
eficazmente.

As importantes contribuições
de Rogers tornaram-se o núcleo
dos programas dos meus Treinos
de Eficácia – o ponto de partida
para o posterior desenvolvimen-
to do meu próprio modelo de re-
lação de ajuda. Enquanto Rogers
desenvolveu a sua lista de carac-
terísticas da relação de ajuda, es-
pecialmente a partir das suas ex-
periência como profissional de
ajuda, o meu modelo emergiu no
contexto da tentativa de ensinar
leigos a serem mais competentes

como gestores, pais ou professo-
res. Como terapeutas profissio-
nais, raramente entramos em ver-
dadeiros conflitos com os nossos
clientes. Pomos de lado as pró-
prias necessidades ( e problemas)
de modo a podermos ajudar os
nossos clientes a perceberem as
suas necessidades e resolverem

os seus problemas; a comunica-
ção é predominantemente do cli-
ente para o terapeuta; não vive-
mos com os clientes ou trabalha-
mos com eles; e não temos uma
relação dependente (ou interde-
pendente) com os clientes, tal
como temos, por exemplo, na re-
lação trabalhador-chefe.

Por isso, para mim, ao ensinar
pais a terem melhores relações com
os seus filhos, os chefes com os
seus empregados ou os professo-
res com os seus alunos, senti que
era necessário dar-lhes aptidões
adicionais e metodologias que, ra-
ramente, são necessárias na rela-
ção cliente-conselheiro – tais
como, modificar o ambiente (enri-
quecer, limitar), enviar Mensa-
gens-Eu de confronto, estabelecer
mutuamente regras, utilizar o Mé-
todo  “No-Lose” de resolução de
conflitos e gerir democraticamen-
te, facilitando discussões temáticas
nas aulas.

Se tivesse de encontrar uma
forma de descrever o meu mode-
lo de relações eficientes do tipo
com que lidamos nos nossos pro-
gramas de treino, a palavra de-
mocracia seria a primeira a ocor-
rer-me. Acredito que temos vin-
do a ensinar pais, professores,
gestores e cônjuges a criarem e a
manterem relações democráticas
– relações nas quais eu vos ajudo
a perceber as vossas necessida-
des e vocês me ajudam a mim;
relações sinergéticas (diferentes
pessoas trabalhando juntas de
forma cooperante, com maiores
benefícios do que a soma dos
seus próprios benefícios) e rela-
ções que são igualitárias.

Penso que as relações demo-
cráticas são necessariamente te-
rapêuticas, e quanto mais demo-
cráticas mais terapêuticas. Carl
Rogers sabia isso da sua experi-
ência pessoal, e expressou-o de

diversas maneiras:
“A minha influência aumenta

sempre quando eu divido o meu
poder  de autoridade” (1977,
p.92).

“Ao recusar-me a coagir ou a
dirigir, penso que estimulei a
aprendizagem, a criatividade e a
auto-orientação. Estes são apenas
alguns dos efeitos pelos quais me
interesso” (1977, p. 92).

“Quando o controlo é parti-
lhado, quando estão presentes
condições facilitadoras, foi de-
monstrado existirem relações vi-
tais, sãs e enriquecedoras” (1977,
p.288).
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