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O papel da 
escola e da 
família em 

tempos de crise

Júlio Furtado
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Os envolvidos precisam aprender a buscar solução para os 
conflitos. É nesse momento que se dá a aprendizagem. O 

professor não tem que resolver o conflito!
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Da disciplina do medo 

ao medo da disciplina.

Educar = cuidar mais do que 
proteger.
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PROTEGER X CUIDARPROTEGER X CUIDAR

“Se eu sou a pessoa mais 

poderosa aqui, quem vai 

cuidar de mim quando eu 

estiver em apuros?”

Os limites dão 

segurança às 

crianças.
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Indisciplinado

Autodisciplinado

Primeira Etapa: 

Regras

Segunda Etapa: 

Obediência

Terceira Etapa: 

Escolha limitada

Quarta Etapa: 

Tarefas combinadas

Deixa que o

Mundo  ensina

Explique

Elogie/incentive

Ameace

Castigue

Pais amigos ou amigos pais?

Professores amigos ou amigos professores?

• O impasse da relação

• Amizade ou controle?

• A invasão de privacidade

• Como deixá-los seguir em 

frente?
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Educar = imitar a vida

“Uma das mais belas artes da Educação 

é refletir a vida em doses que a criança 

seja capaz de suportar.”

Diane Levy

ANOMIAANOMIA HETERONOMIAHETERONOMIA AUTONOMIAAUTONOMIA

Aprender a resolver conflitos é pré-
requisito para desenvolver a autonomia!
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As principais características das 
crianças e jovens de hoje:

As principais características das 
crianças e jovens de hoje:

• Ceticismo

• Multipercepção

• Imediatismo

• Interacionismo

• Ceticismo

• Multipercepção

• Imediatismo

• Interacionismo

É a realização 
irrestrita do 

desejo individual.

Conceito 
distorcido e 

perigoso 
difundido 

pela mídia e 
aceito pelas 

pessoas
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O conceito consumista de 
felicidade está falido. Um 
novo conceito está em 

construção. Desejos não 
são direitos! Desejos são 

impulsionadores, 
combustíveis para a nossa 
ação. Para essa mudança, 
precisamos fortalecer os 

valores inclusivos e 
combater os              

valores excludentes.

Ensine a adiar o prazer

• Marque no calendário os dias que faltam.

• Tenha horário para ligar e desligar a TV.

• Poupe para comprar o que quer.

• Combine o tempo de comer a delícia.

• Aguarde até que todos se sirvam para comer.

• Só lamber o sorvete depois que pagar.
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Um velho índio descreveu certa vez seus   
conflitos internos:

"Dentro de mim existem dois cachorros, um deles 
é cruel e mau, o outro é muito bom.Os dois estão 

sempre brigando."
Quando então lhe perguntaram qual dos cachorros 
ganharia a briga. O sábio índio parou, refletiu e 

respondeu: 

"Aquele que eu alimento".
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Cuidado com a educação 
do “só por hoje”!

Educação está para a escola, assim Educação está para a escola, assim Educação está para a escola, assim Educação está para a escola, assim 
como contenção está para prisão.como contenção está para prisão.como contenção está para prisão.como contenção está para prisão.
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ERROR: stackunderflow

OFFENDING COMMAND: ~

STACK:


