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COMPORTAMENTO CONHECEMOS A ÁRVORE PELOS FRUTOS? ESPECIALISTAS FALAM SOBRE A IDEIA QUE É PROPOSTA PELO GOVERNO CHINÊS

CHINA PROMETE PUNIR OS PAIS
QUE EDUCAM MAU OS FILHOS
PARA A PSICÓLOGA FABIANA LUCKMEYER A IDEIA PODE FUNCIONAR
PORQUE EXISTE O QUE ELA CHAMA DE “PUNIÇÃO POSITIVA” AOS PAIS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

Nesta última semana, o governo da China elaborou uma lei
que pune pais por mau comportamento dos filhos. Os pais
poderão ser repreendidos e
obrigados a passar por programas de educação familiar, caso
os filhos estejam envolvidos
em situações desse tipo.
Para a psicóloga Fabiana
Luckmeyer, de São José dos
Campos, a ideia pode funcionar
porque existe o que ela chama
de “punição positiva”.
“Embora pareça controverso,
para o cérebro é muito importante o estímulo resposta, na
psicologia comportamental a
punição muitas vezes vem seguida de um novo comportamento mais desejado”, disse.
“O objetivo da punição é diminuir comportamento indesejado que se segue. E para não
serem punidos novamente modificarão determinado comportamento dito ruim. Claro que
temos pontos negativos nesta
cultura e posicionamento, mas
o modelo e imitação ainda tem
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muito valor em todas as culturas”, afirmou Fabiana.
Para a especialista, temos na
educação formal e informal
alguns critérios importantes,
como o modelo e exemplo a
ser seguido.

“Temos fatores culturais que
diferem de país para país,
mas alguns aspectos são básicos para termos harmonia
familiar e uma educação sustentável: ser amoroso sempre,
ter paciência com os erros
e aprendizados naturais de
cada idade, não despejar os
problemas do casal nos filhos,
ter uma comunicação não violenta entre os membros da família”, disse.
Já a também psicóloga Michele Bocchi Cavalcanti, de Caçapava, a educação dos filhos
pode ser composta por uma
parte hereditária e outra pelo
ambiente em que vivem. Segundo ela, por isso, não se pode
afirmar que surtiria efeito.
Para ela, educação familiar é
a principal causa do comportamento dos filhos, porém não
pode ser a única responsável.
“Muitos são os fatores que envolvem a educação dos filhos.
Uma das falhas mais graves na
educação dos filhos é quando
os pais determinam que vivam
de uma forma e eles mesmos
vivem de maneira diferente, ou
seja, não dão o exemplo. Contudo, viver como você deseja
que seu filho seja é a melhor
forma de obter sucesso”.
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