
Educação Afiva:
que tal conhecer mais sobre Disciplina Posiva?



Muas peoas nunca nem ouviram falar e se surprndem
 quando conhecem a disciplina posiva. Io porque ainda

exie um equívoco sobre ee conceo. A maioria das peoas
que só ouviram falar e ainda não tiveram oportunidade de

conhecer a disciplina posiva acredam que se tra, 
simplesmente, de criar as crianças sem limes, com permiividade

e sem regras. Mas não é bem io, aliás, não é nada dio.

Vamos conversar um pouco sobre ela?

 É simplesmente educar com respeo,
eabelecendo sim, limes, mas com 

conexão verdadeira e laços de amor e 
confiança mútua com as crianças.

DISCIPLINA POSITIVA



Significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria 
uma ora peoa caso eivee na mesma suação 
vivenciada por ela. nsie em tentar comprnder 
sentimentos e emoções, procurando experimentar

 de forma objiva e racional o que sente oro indivíduo.

Sentimento que leva alguém a trar as oras peoas com grande
 enção e consideração ou reverência: respear as mulheres, 
respear os mais velhos. Obediência, acamento ou submião:
respeo às leis. Maneira de se trar um aunto; ponto de via. 

Que ocasiona alguma coisa; mivo, razão.

EDUCANDO OS FILHOS COM ...

EMPATIA

RESPEITO



A palavra DISCIPLINA,
vem do lim discipulus, que significa aquele que segue. 

Portanto, disciplinar não quer dizer punir, coagir ou humilhar,
 mas ensinar ravés do exemplo, encorajamento e apoio, 

sem que seja neceário caigo ou recompensa. 

Através da Disciplina Posiva aprendemos a 
fortalecer habilidades em noos filhos que os levam 
a ser capazes de solucionar problemas por eles 
mesmos. Entendemos que caigos físicos e 
psicológicos não são recursos que favorecem o 
desenvolvimento da aonomia, responsabilidade e 
independência nas crianças.



Defendemos uma criação baseada no respeo, na 
empia, no exemplo, na gentileza e na promoção da 

aonomia dos pequenos. nsiderando a 
importância da conrução e manenção dos 

vínculos afivos, é fundamental ouvir os filhos, se 
colocar no lugar deles, incentivando-os ravés do 

diálogo, sem deixar de eabelecer limes

Para io, nós, adultos, precisamos, muas vezes, 
desconruir a ideia de disciplina que recebemos na 
infância, para aprender como ser firmes e gentis ao 
mesmo tempo, exercendo uma liderança familiar que leva 
em consideração as apas do desenvolvimento e as 
individualidades das noas crianças.



Qual o objetivo disso tudo?

iar crianças mais felizes, emocionalmente 
mais saudáveis, que, consequentemente, se 
tornarão adultos muo mais maduros, 
contribuindo para a conrução de um mundo 
melhor para todos!

SEJA O ADULTO QUE
você precisava 

CRIANÇA



MAIS ACOLHIMENTO, RESPEITO E EMPATIA

Viver uma Educação afiva como pais é buscar 
conantemente a conrução e manenção de 
vínculos com os filhos. Ear realmente presente na 
vida dos pequenos, é dar à eles segurança,  afim 
de que se sintam conectados, aceos e capazes de 
contribuir com a família. Por io, procure acolher 
os sentimentos do seu filho. nsidere o que ele eá 
pensando, sentindo, aprendendo e decidindo sobre 
si mesmo e sobre seu meio social. Se coloque no 
lugar dele e more que você o entende e se 
solidariza pelo momento que ela eá vivendo. Io o 
ensinará sobre respeo, empia e cuidado com os 
oros.



DIÁLOGO E EXEMPLO

Oro ponto muo importante na Disciplina Posiva, é 
se preocupar em saber como o que você fala chega 
aos seus filhos. Muas vezes, no momento de 
eree ou na ânsia de preger a criança de algum 
perigo, os pais se comunicam de maneira exaltada e 
agreiva. Pequenas mudanças na comunicação com 
os pequenos podem fazer mua diferença. Uma dica 
é oferecer alternivas em suações de bias ou 
desobediência. mo por exemplo:‘‘Subir no móvel é 
perigoso, você pode se machucar. Que tal brincarmos 
no sofá?’’ mbre-se: as crianças se espelham no 
comportamento dos pais. Portanto, fale com seu filho 
da mesma maneira que você deseja que ele fale com 
você e com as oras peoas.



FIRMEZA COM GENTILEZA

A Disciplina Posiva nada tem a ver com deixar as 
crianças fazerem o que quiserem. A queão é saber 
eabelecer limes e exercer aoridade com gentileza 
e respeo. De acordo com ea propoa, os caigos 
convencionais não são efivos, porque geram 
reentimento e rebeldia, uma vez que não conseguem 
revelar as neceidades dos pais aos filhos, o que 
acaba gerando desobediência. Aim, se você quiser 
ser ouvido, ouça; se quiser que te respeem, respee; e 
se quiser um lar pacífico, seja mais posivo na criação 
dos seus filhos. Uma dica é fazer com que a criança se 
sinta importante e responsável. Quando ela quiser que 
você compre algo que não foi combinado entre vocês, 
lembre à ela os combinados e deixe-a reflir.



PROMOVENDO A AUTONOMIA

Ora queão muo importante na Disciplina 
Posiva é encorajar e incentivar o uso 
conrivo do poder peoal das crianças, 
desenvolvendo, aim, sua aonomia.

Portanto, ajude seu filho a pensar e a 
resolver seus problemas. 

Dea forma você colabora para que ele se 
torne mais independente e responsável por 
suas ações. 



E AÍ, O QUE VOCÊS ACHARAM DIO TUDO?

Após conhecerem um pouco sobre Educação afiva, 
disciplina posiva, que propoa de educação você

considera mais adequada para aplicar em sua 
casa, com seus filhos?

Pensando em contribuir com vocês, reunimos 
algumas frases de apoio, afim de incentivar

você a adar uma educação sensível e afiva.
 Vamos lá?!



As frases, uma vez inseridas no dia a dia da criança, 
eimulam a aoeima, incentivam a independência e 

fortalecem os laços afivos na família!

 Eu sei que você consegue fazer io sozinho(a)!

 Muo bem! Você conseguiu! Parabéns!

 Eu eou aqui para te apoiar.!

 Sei que você fez sem querer. Não tem problemas! Vamos resolver juntos?

 Eou tão orgulhoso(a) de você!

 Eou feliz pelo o que você fez!

 Quando precisar de mim, eu earei aqui para ajudar.

 Você fez tudo muo bem!

 Eu acredo no que você diz!

 Saiba que eu quero sempre o melhor para você!



Encorajar e focar nas qualidades, reforça a 
aoeima e faz com que eles superem, 
ao mesmo tempo, seus pontos fracos.

Uma criança com a aoeima elevada
 eará mais bem preparada para superar

 suas dificuldades de desafios.

 Enquanto observamos os pontos fortes, 
podemos alavancar o pencial de noos filhos
 e a ajudá-los a se desenvolverem bem mais.



E aí na sua casa, o que couma dizer ao seu
filho? Você foca nos pontos fracos dele, ou o

acolhe com frases de apoio?

Independente da sua respoa, pedimos que não se culpe, 
simplesmente acolha você mesmo!

É extremamente comum os pais encherem o coração de culpa 
quando começam a aprender sobre disciplina posiva. Muas 
queões paam pela cabeça, como: “Por que meus pais me 
educaram aim?”, “Por que não descobri a disciplina posiva 
antes?” e “Por que não eou conseguindo aplicar a propoa 
com meu filho diariamente?”.



A culpa e a disciplina posiva não precisam 
andar juntas. A partir do momento em que você 
paa a se acolher, sabendo que eá no seu 
proceo de aprendizado e que tudo tem seu 
tempo, você se tranqüiliza e tudo começa a fluir 
com mais serenidade.

Além dio, a disciplina posiva é um proceo que 
acontece a longo prazo, no entanto, pode trazer 
resultados imedios. O eencial é que os pais não 
fiquem ansiosos, caso io não ocoa logo. É preciso ter 
paciência e persiência para que os efeos mais 
profundos e neceários na formação das habilidades 
de vida e sociais da criança apareçam.
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