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RESUMO 
 
 No mundo moderno é comum presenciar a família ou a escola reclamando do 
comportamento das crianças. Os pais perderam o controle de como educar seus 
filhos, que sentem dificuldades em seguir regras, limites e disciplina. No pouco 
tempo em que ficam com os filhos, os pais sentem-se desesperados em como 
educar e buscam a ajuda de especialistas, que aplicam técnicas inspiradas na 
terapia comportamental. Um fenômeno recente é a busca da família pela mídia, para 
que a ajude a dar limites aos filhos. O principal objetivo deste trabalho é identificar as  
técnicas de intervenção utilizadas no programa de televisão chamado de 
Supernanny, verificando a concepção de educação e seus reflexos na família. A 
metodologia é a pesquisa do tipo exploratória, usando como técnica a análise de um 
programa específico de televisão, gravado em vídeo. A análise de dados ocorreu por 
meio do registro em vídeo de três programas exibidos, que foram comparados por 
meio de quadros. Contata-se que na atualidade, a relação pais-filhos é permeada 
pela falta de limites, fazendo com que as famílias procurem orientação de 
especialistas e a mídia - que é um dos meios mais poderosos de divulgação e 
comunicação. O programa Supernanny apresenta técnicas comportamentais que 
parecem funcionar com um simples passe de mágica, mas que na vida real traduz 
um longo tempo de adaptações, desafios e frustrações. Além disso, muitas delas 
induzem o condicionamento, à realização de algo por meio de reforço e a 
heteronomia, o que leva o espectador a ter um olhar mais crítico em relação a esses 
programas. 
 
Palavras-chave: Educação. Família. Mídia. Behaviorismo. Programa Supernanny. 
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ABSTRACT 
 

In the modern world it is common to witness the family or the school 
complaining about the behavior of children. Parents have lost control of how to 
educate their children, who have difficulty in following rules, boundaries and 
discipline. In the short time they stay with their children, their parents feel desperate 
in how to educate and seek the help of experts who apply techniques inspired by 
behavioral therapy. A recent phenomenon is the search of the family by the media, 
so that helps to set limits for their children. The main objective of this study is to 
identify intervention techniques used in television show called Supernanny, verifying 
the concept of education and its effects on family. The methodology is exploratory 
research, using technical analysis as a specific program for television, video-
recorded. Data analysis was performed by a video recording of the three programs 
shown, which were compared using frames. Contact that currently, the parent-child 
relationship is permeated by a lack of boundaries, which causes families to seek 
guidance from experts and the media - which is one of the most powerful means of 
dissemination and communication. The program presents Supernanny behavioral 
techniques that seem to work with a simple sleight of hand, but in real life translates 
into a long-time adjustments, challenges and frustrations. Moreover, many of them 
induce the conditioning, to achieve something by means of strengthening and 
heteronomy, which leads the viewer to take a more critical eye on those programs. 
 
Keywords: Education. Family. Media. Behaviorismo. Program Supernanny. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 Falar da relação pais-filhos na atualidade é falar de uma complexa questão 

que envolve fatores políticos, econômicos, sociais. É falar dos avanços científicos e 

tecnológicos que influenciaram o modo de produção e o modo de ser e estar no 

mundo. Enfim, é falar de uma sociedade que se transformou ao longo dos séculos, e 

que conseqüentemente, transformou também a família. 

 Na sociedade globalizada a família não se apresenta mais dentro do modelo 

patriarcal e a relação pais-filhos mudou vertiginosamente. Pais que precisam 

trabalhar se vêem cada vez mais distantes da educação de seus filhos, que ficam a 

cargo de outrem e buscam um modelo de educação que não se fundamente nem no 

autoritarismo e nem na permissividade. Dentro desse contexto, a criança perde 

referências e apresenta dificuldades em ter limites, regras e disciplina e os pais em 

lidar com essa situação, o que fazem buscar a ajuda de especialistas, tanto em 

consultórios como por meio da mídia. 

 Reconhecendo a importância da família sobre a educação dos filhos, justifica-

se a importância da realização deste trabalho, tendo em vista que o modo como os 

filhos são educados - pela família ou pela influência da mídia, repercutirá sobre a 

formação de sua personalidade. Nesse sentido, discutir as técnicas empregadas 

pelos programas de televisão, que servem como manual de auto-ajuda para os pais 

lidarem com os filhos merece maiores reflexões. 

O principal objetivo deste trabalho é identificar as técnicas de intervenção 

psicopedagógicas utilizadas na educação familiar por um programa televisivo - do 

tipo reality show – Programa Supernanny, verificando o tipo de paradigma presente 

e de concepção de educação e como refletem a família atual. 
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2 EDUCAÇÃO, PAIS E FILHOS 
 
 Para a compreensão da influência da família na educação dos filhos, à priori 

se faz necessária uma sucinta abordagem sobre a trajetória histórica vivida pelas 

famílias brasileiras, tendo em vista que elas sofreram a influência dos determinantes 

político e sócio-econômico do país. Sendo assim, as transformações sociais 

repercutiram sobre o modelo familiar, influenciando a maneira de se educar as 

crianças. 

 

2.1 Histórico da família no Brasil 
  

De acordo com Almeida (1987), na época da Colônia, o Brasil era 

caracterizado pela produção rural visando a exportação para a metrópole. Esse 

trabalho era realizado pelos escravos. Nesse cenário, o modelo de família era a 

tradicional e patriarcal, ou seja, a figura do pai era determinante e autoritária. Os 

casamentos fundamentavam-se em interesses econômicos, onde a imagem da 

mulher estava ligada apenas à castidade, fidelidade e cuidado com os filhos. Já aos 

filhos cabia a tarefa de dar continuidade ao patrimônio familiar e, desde cedo, não 

recebiam os cuidados da mãe, pois estes eram cuidados pelas amas de leite. 

Constata-se que o modelo familiar se concentrava na mão do patriarca, que 

mandava em todos e cuidava dos interesses da família. A relação pai-filho era 

distanciada e caracterizada por certa “frieza”. 

Freyre (1987), em sua clássica obra “Casa Grande e Senzala”, descreve que 

no engenho predominava a chamada “grande família”, onde as relações 

estabelecidas se fundamentavam na afetividade, confiabilidade e relações de poder. 

Porém, este modelo passou por mudanças gradativas com o fim do século XIX: 

 
A Proclamação da República, o fim do trabalho escravo, as novas práticas 
de sociabilidade com o início do processo de industrialização, urbanização e 
modernização do país constituem terreno fértil para a proliferação do 
modelo de família nuclear burguesa, originário da Europa (ALMEIDA, 1987, 
p.33). 

 

Verifica-se que as mudanças político-econômicas influenciaram toda 

sociedade, inclusive o modelo familiar, inspirado no ideal burguês europeu. Nesse 
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sistema, o pai permanece no status familiar, muito embora a mulher passou a 

aparecer mais socialmente.  

A economia agro-exportadora, com o fim da escravidão, contou com um 

aumento significativo dos pequenos negócios na cidade, que tinham a função de 

abastecer a população local. O comércio nas cidades foi ao longo do tempo 

crescendo, dando origem à urbanização e o início da industrialização, cujo lema era 

o lucro, a produtividade e mão-de-obra barata, ampliando decisivamente o trabalho 

feminino. 

É com a revolução industrial que a mulher se tornou mão-de-obra e, junto 

com o homem, passa a prover também o sustento do lar, porém às atribuições 

domésticas, como cuidar da casa e dos filhos, cabia, na maioria das vezes, apenas à 

mulher: 

 
Como se pode perceber, mesmo com a incorporação massiva das mulheres 
solteiras e jovens no universo fabril, o trabalho domiciliar continuou 
permitindo que as casadas contribuíssem para a renda familiar sem 
deixarem de exercer as funções básicas de mãe e de donas de casa para 
as quais tinham sido socializadas e educadas (SAMARA, 1989, p. 41). 

 

Isso quer dizer que a mulher, mesmo saindo de casa para ajudar ou prover o 

sustento da família, não deixava de lado o seu papel em casa e na educação dos 

filhos. O papel do homem permaneceu o de líder no lar e de status social, mesmo 

sabendo que o crescimento do trabalho industrial brasileiro se deu pela mão-de-obra 

feminina, especificamente na indústria têxtil. 

O aumento da participação feminina no mercado de trabalho formal foi 

aumentando gradativamente a partir desse fato, assim como a busca de 

especialização: “No início do século XX, mulheres profissionais foram aos poucos 

ocupando espaços, aparecendo algumas atuando na área da Física, do Direito, da 

Farmácia e da Arquitetura”. (SAMARA, 1989, p. 55). Desse modo, a mulher passa a 

buscar estudo, aperfeiçoamento profissional, capacitação, ampliando as 

oportunidades no mercado de trabalho. 

De acordo com Almeida (1987), nos últimos vinte anos, muitas mudanças 

políticas e sócio-econômicas relativas à globalização da economia vêm atuando de 

modo decisivo no funcionamento familiar e na própria dinâmica da sociedade, 

quebrando com as raízes da família tradicional. 
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Pereira (1995, p.27) aponta as conseqüências desse fenômeno sobre as 

atuais condições familiares: 

 queda da taxa de fecundidade, devido ao acesso aos métodos contraceptivos 

e de esterilização; 

 tendência de envelhecimento populacional; 

 declínio do número de casamentos e aumento da dissolução dos vínculos 

matrimoniais constituídos, com crescimento das taxas de pessoas vivendo 

sozinhas; 

 aumento da taxa de coabitações, o que permite que as crianças recebam 

outros valores; menos tradicionais; 

 aumento do número de famílias chefiadas por uma só pessoa, principalmente 

por mulheres, que trabalham fora e têm menos tempo para cuidar da casa e 

dos filhos. 

Em decorrência dessas inúmeras transformações é que Moreira (2009, p.1) 

revela: 

 
Lidar com as famílias hoje é lidar com a diversidade; famílias intactas, 
famílias em processo de separação, famílias monoparentais, famílias 
reconstruídas, famílias constituídas por casais homossexuais, famílias 
constituídas com filhos adotivos, famílias constituídas através das novas 
técnicas de reprodução. A família intacta, tal qual nos acostumamos a 
pensar como sendo o modelo de Família, é hoje em dia, uma das várias 
formas de se viver à família. 

 

Então, o modelo de família tradicional, nuclear – pai, mãe e filhos - já não 

forma a grande maioria da sociedade. Com o crescimento científico e tecnológico em 

meio à sociedade globalizada, a família passa a ser uma nova instituição, 

organizada de maneira diferenciada, permeada por novas relações, conhecimentos 

e valores.  

A mulher passa a fazer parte do concorrido mercado de trabalho e, nesse 

contexto, pouco tempo tem se destinado à educação dos filhos, aliás, muitas delas 

sustentam o lar, com ou sem a ausência do marido e são obrigadas a inserir seus 

filhos cada vez mais cedo em instituições educacionais, como creches e pré-escolas.  

Dentro desse contexto, a relação pais-filho torna-se prejudicada, tendo em 

vista que os pais não sabem como lidar com a educação de seus filhos. Sabendo 

que o papel da família é essencial na formação da personalidade dos filhos, cabe 
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fazer um aprofundamento acerca de como vem sendo a relação pai e filhos em 

tempos de modernidade. 

 

2.2 A família moderna e a educação dos filhos 
 

 A atual sociedade sofreu profundas transformações com o avanço científico e 

tecnológico, mudando o modo de produção, o acesso à informação e comunicação, 

com mudanças de valores, das relações sociais e familiares: 

  
A invasão de elementos ou objetos resultantes do avanço tecnológico, que 
fazem parte do quotidiano das famílias é intensa. Computadores, laptops, 
Internet, email, telefones celulares, NET, e tantos outros, contribuem para 
desafiar e modificar o relacionamento e a comunicação familiares. As 
pessoas têm que reformular seus significados e valores, o tempo 
despendido no convívio familiar, fazer novas escolhas de lazer, rituais 
diários, interação entre pais e filhos e, inclusive, reformular sua privacidade 
e intimidade (HINTZ, 2001, p.12). 

 

 O autor destaca que o avanço tecnológico possibilitou a maior comunicação 

entre as pessoas, porém mediado pelas máquinas e, os pais que trabalham a 

semana inteira longe dos filhos, quando chegam em casa, utiliza o computador, a 

internet, o telefone para comunicar-se com outras pessoas. Os filhos também 

usufruem desses recursos e são distraídos pela televisão, vídeo-game, internet. O 

tempo livre para o convívio familiar, o diálogo e as atividades de lazer são 

substituídos pela tecnologia.  

Então, há um distanciamento entre os pais e os filhos, sobretudo, na maioria 

das famílias nas quais os pais trabalham, onde esse distanciamento é maior, pois as 

crianças ficam sob os cuidados geralmente dos avós ou da creche, “A educação das 

crianças passa, então, a ser exercida não somente pelos pais, o que pode ser fonte 

de conflitos” (HINTZ, 2001, p.12).  

Nem sempre pais, avós e educadores possuem o mesmo modo de pensar e 

educar uma criança – que recebe, muitas vezes, influências educativas 

contraditórias, já que pais querem isso e os avós fazem aquilo ou a creche educa 

assim e em casa é assado. Essa condição age negativamente sobre a educação da 

criança, que passa a não ter referenciais. 

 A família pós-moderna sente dificuldades em zelar pela educação dos filhos, 

em decorrência do distanciamento nessa relação, da falta de tempo, diálogo e 
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muitas vezes, de carinho dos pais com os próprios filhos, da interferência de outros 

agentes educadores. Todos esses aspectos trazem conseqüências negativas sobre 

o desenvolvimento da criança, que passa a sentir dificuldades em seguir regras, 

limites e disciplina. Outros aspectos também podem desencadear estes 

comportamentos dentro do seio familiar, como por exemplo, os problemas familiares, 

a violência doméstica, uso de drogas, separações etc. 

 Tiba (1996) explica que a dificuldade dos pais em estabelecer regras e limites 

é decorrente da forma como a família educa hoje. O mesmo autor revela que é 

preciso analisar as condutas apresentadas pelas três gerações: a primeira, formada 

pelos avós; a segunda, pelos pais e professores; e a terceira, pelos jovens. 

Na primeira geração, os avós educaram seus filhos de modo patriarcal, 

fundamentado na autoridade vertical, na qual os filhos - que constituíam base, eram 

obrigados a obedecer aos pais, o ápice. A relação entre pais e filhos fundamentava 

no autoritarismo e não havia diálogo.  

 Na tentativa de superar esse autoritarismo, a segunda geração, formada 

pelos pais e professores, adotaram uma conduta oposta na educação da criança: a 

permissividade. Influenciados pela Psicologia, os pais propuseram uma relação 

horizontal entre seus filhos, permeado pelo diálogo e consentimentos. Porém: 

 
As intensas mudanças vividas, de maneira muito rápida, pela segunda 
geração tiveram um custo na educação da terceira, cujo preço, 
provavelmente alto, ainda não podemos estimar. Esses jovens ficaram sem 
noção de padrões de comportamentos e limites, formando uma geração de 
“príncipes” e princesas”, com mais direitos do que deveres, mais liberdade 
do que responsabilidade, mais “receber” do que “dar” ou “retribuir” (TIBA, 
1996, p.12). 

 

 Então, verifica-se que estes príncipes e princesas na família transportam 

esses mesmos comportamentos na sociedade, que possuem regras específicas, 

gerando problemas.  

Tiba (2007, p.73) revela um outro lado da “política do sim”: 

 
A permissividade é a outra face do autoritarismo, regada a ocasionais crises 
autoritárias. Não consiste num novo caminho educativo. O pai permissivo 
deixa, deixa, até um ponto em que não agüenta mais e dá um grito: “Agora 
chega!”. De repente, manifesta um comportamento que não condiz em nada 
com a permissividade. E aí esta a perda da referência educativa. 
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 A perda da referência educativa é que desencadeia comportamentos 

indisciplinados, a falta de regras e limites em crianças e nesse contexto, os pais não 

sabem lidar com os filhos, sentem-se perdidos.  

Agravando ainda mais essa situação, muitos pais, para compensar a sua 

ausência, deixam os filhos fazerem o que querem, comem o que querem, tem o que 

querem e não sabem dizer não. Os filhos então, aprendem a ouvir apenas o sim e 

dizem não para os pais, não para os amigos, não para o professor, não para o 

diretor, não para chefe, enfim, aprendem a não ter limites. 

É importante frisar que 

 
As crianças não nascem com limites. Elas interiorizam os limites por meio 
de relações externas e da disciplina. Para que aprendam pelo que são e 
não são responsáveis, os pais precisam ter limites bastante claros e se 
relacionar com elas de uma forma que as ajude a aprender a ter seus 
próprios limites (CLOUD, 2001, p.23). 

 

 Compreende-se que o limite somente é conquistado por meio da interação 

entre os pais e filhos e da disciplina – na qual sua origem está relacionada a 

discípulo. É por meio dos discípulos, do exemplo e da interação com os pais, que as 

crianças passam a ter referências, ter limites, disciplina. E, como a família pós-

moderna possui pouco contato e interação com os filhos, as regras, os limites, a 

disciplina, são difíceis de serem conquistados. 

Nesse sentido, destaca a importância da família na educação dos filhos, como 

bem colocado por Bettelhein (1988, p.13): 

  
As maneiras de os pais criarem seus filhos têm enorme influência sobre seu 
desenvolvimento e sobre o tipo de pessoa em que se transformarão. É 
compreensível, portanto, que os pais procurem o aconselhamento de 
especialistas, principalmente quando não conseguem decifrar o significado 
do comportamento de seu filho ou estão ansiosos a respeito de seu futuro, 
quando não sabem ao certo se devem agir e como devem agir, ou quando 
seus esforços para corrigir o comportamento do filho o tornam infeliz e 
despertam sua resistência.  

 

 Como os pais sentem-se perdidos na forma de educar os filhos, de 

estabelecer regras e controlar seus comportamentos, acabam recorrendo a 

especialistas, a fim de que estes profissionais possam orientá-los na melhor maneira 

de agir com seus filhos, o processo de terapia familiar. 

De acordo com Tondo (1998) a terapia familiar iniciou-se na década de 50, 

mas ganhou impulso apenas na metade da década de 90, caracterizada como um 
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tratamento psicoterápico que objetiva tornar mais funcional o relacionamento familiar 

por meio da utilização de diversas técnicas.  

A terapia familiar comportamental é realizada no caso de pais que buscam 

auxílio dos especialistas para lidar com os comportamentos dos filhos, por meio de 

técnicas de reforço e punição, como explica Tondo (1998, p.68): “Como outros 

behavioristas, os terapeutas ligados a esta abordagem compreendem os sintomas 

emocionais como respostas aprendidas, involuntárias e que são reforçadas nas 

interações diárias”. Então, o tratamento centraliza-se nos sintomas e a mudança do 

comportamento é conquistada porque os fatores que os reforçam, desaparecem. 

 Muitas famílias, no entanto, não possuem condições financeiras de arcar com 

o tratamento de uma terapia familiar comportamental e, com a falta de limites de 

seus filhos, acabam recorrendo às mídias, que assumem no mundo globalizado, 

grande poder de comunicação às pessoas. 
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3  INFLUÊNCIA DA MÍDIA SOBRE A EDUCAÇÃO DOS FILHOS    
 
 A mídia está a cada dia mais presente na vida das pessoas. O poder de 

persuasão da mídia é tão grande que também se torna um instrumento educativo ou 

des-educativo.  

O apelo ao consumismo é um elemento forte da mídia e iniciado cada vez 

mais cedo: bebê e crianças estão expostas a televisão e comerciais que exibem 

alimentos, vestuários e brinquedos infantis.  

É por meio da mídia que jovens e adolescentes buscam referências no modo 

de se vestir, falar e se comportar, demonstrando o alto poder de influência nas 

pessoas. Portanto, conhecimentos, costumes e valores também são introjetados nas 

pessoas por esse poderoso veículo de comunicação.  

Essa influência vem sendo também destacada na maneira como as famílias 

educam os filhos. Um fato recente vem acontecendo com freqüência na sociedade 

são os pais buscarem a mídia para ajudar na educação de seus filhos, fenômeno 

esse percebido por meio da eclosão no mundo inteiro de programas televisivos 

voltados para os pais modernos, que cada vez mais ausentes não sabem lidar com a 

disciplina dos filhos.  

Verifica-se que tanto em consultórios, quanto na mídia, a busca pelo 

especialista é cada vez mais freqüente na sociedade moderna, surgindo como uma 

figura que representa o veredicto, à sabedoria, à sapiência e à ciência. É o 

profissional capaz de diagnosticar os problemas e propor ações que promovam a 

mudança, as sementes da Terapia Comportamental. 

 

3.1 Características da Teoria Comportamental 
 

Na atualidade, uma das terapias comportamentais mais utilizadas nos 

programas televisivos com finalidade de ajudar os pais a impor regras e limites aos 

filhos se fundamentam na Terapia Cognitiva-comportamental, que se refere a:  

 
(...) vários tipos de psicoterapia que combinam a utilização de 
procedimentos comportamentais e emocionais, visando mudar os 
comportamentos e as reações emocionais disfuncionais da pessoa. O 
pressuposto no qual se baseia é de que é possível modificar o modo de 
interpretar o mundo e de que ao proceder essa mudança se estará, 
também, realizando uma mudança comportamental (LIPP, 2005, p.149). 
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 Então, o pressuposto básico das terapias comportamentais e também da 

cognitiva-comportamental é a de que promovendo mudanças ambientais é possível 

mudar comportamentos e emoções das pessoas, a mesma base do Behaviorismo, 

proposto pelo psicólogo Burrhus Frederic Skinner, que analisou o comportamento 

humano em meio às modificações ambientais.   

Skinner (2000), em seus estudos e pesquisas, direcionou-se na interferência 

do meio sobre as condutas do homem e chegou à conclusão de que o ambiente 

condiciona o comportamento humano, daí sua famosa frase: “Sou livre à medida que 

controlo as condições que me controlam”. 

Desse modo, é possível interferir no comportamento por meio de mudanças 

no ambiente e essa situação é facilmente percebida, por exemplo, quando uma mãe 

desliga a televisão para que a criança realize a tarefa de casa. A ação da mãe 

(interferência do meio) mudou o comportamento da criança, que estava assistindo 

televisão, e passou a fazer a lição de casa. Essa mudança é chamada de 

comportamento operante. 

O comportamento operante é um comportamento voluntário, realizado de 

maneira consciente e que sofre a interferência do meio, se modelando a ele, por 

meio de um estímulo externo (do meio), que pode ser positivo ou negativo – que age 

diretamente sobre a pessoa, que dá uma resposta, uma reação ao estímulo 

recebido. 

 O Behaviorismo se fundamenta em alguns princípios, as quais sucintamente 

se apresentam: 

 

 Reforço 
O reforço é o resultado proveniente do fortalecimento de um comportamento, 

que tende a aumentar a sua incidência. De acordo com Skinner (2000), um reforço é 

considerado positivo quando se reforça um comportamento no acréscimo de alguma 

coisa. Quando uma pessoa está com má digestão e toma um remédio, este se torna 

um reforçador positivo na medida em que em situações semelhantes à pessoa 

adotará o mesmo comportamento. Do mesmo modo, o reforço negativo também visa 

fortalecer o comportamento, mas na retirada de algo. Tomando o mesmo exemplo, a 

pessoa que está com má digestão por ter comido demais, pode ter vômito. O vômito, 

se torna um reforçador negativo na medida em que se retira aquilo que foi comido, 

mas reforça o comportamento em situações semelhantes, nas quais a pessoa não 
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hesitará em vomitar quando comer demais e passar mal. Ou seja, tanto o reforço 

positivo quanto o negativo visam aumentar a ocorrência de um determinado 

comportamento, só que no primeiro caso, acrescentado-se algo, e , no segundo, 

retirando-se alguma coisa. 

É por meio da manipulação dos reforços que se realiza a modelagem do 

comportamento e se atinge o condicionamento ideal, por meio do controle: 

 
O condicionamento operante modela o comportamento como o escultor 
modela a argila. Ainda que algumas vezes o escultor pareça ter produzido 
um objeto inteiramente novo, é sempre possível seguir o processo 
retroativamente até a massa original indiferenciada e fazer que os estágios 
sucessivos, através dos quais retornamos a essa condição sejam tão 
pequenos quanto quisermos. Em nenhum ponto emerge algo que seja muito 
diferente do que o precedeu. O produto final parece ter uma especial 
unidade ou integridade de planejamento, mas não se pode encontrar o 
ponto em que ela repentinamente apareça. No mesmo sentido, um operante 
não é algo que surja totalmente desenvolvido no comportamento do 
organismo. É o resultado de um contínuo processo de modelagem 
(SKINNER, 2000, p.101). 

 

Compreende-se que o mecanismo de modelagem envolve um processo 

contínuo na qual envolve observações do comportamento a ser condicionado, 

manipulação dos reforços, verificação dos resultados para análise do 

comportamento esperado. É um continum que objetiva o condicionamento operante. 

 

 Extinção 

Constitui a retirada de comportamento e surge na falta de um reforço 

apropriado. Um exemplo da extinção do comportamento é percebida, quando por 

exemplo, uma pessoa tenta comprar algo em uma loja, porém todas as vezes que 

ela realiza esta tentativa, o estabelecimento encontra-se fechado ou cheio de 

pessoas, o que resulta na desistência, ou seja, a não ir mais naquela loja, o que 

provocou a extinção do comportamento. 

 

 Punição 

Corresponde no uso de aversivos após a realização de um comportamento 

indesejável. Por exemplo, quando a mãe bate no filho após ele xingar uma outra 

criança. Um outro tipo de punição acontece quando se retira um reforço positivo, por 

exemplo, quando a mãe deixa a criança sem o horário do computador por ele a ter 

desobedecido. 
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O objetivo da punição é “(...) reduzir tendências de se comportar de certa 

maneira. O reforço estabelece essas tendências; a punição destina-se a acabar com 

elas” (SKINNER, 2000, p.1999). 

 

 Aversão, fuga e esquiva 

Os estímulos aversivos são utilizados para reforçar um comportamento 

desejado, num efetivo exercício de controle. Um exemplo de estímulo aversivo é um 

irmão mais velho colocar um som bem alto, promovendo um ruído aversivo, diante 

de uma briga, até que seu irmão mais novo pare de falar. O comportamento adotado 

pelo irmão mais novo pode ser de esquiva ou fuga. Na esquiva, o irmão mais novo 

evita a ocorrência do ruído aversivo, portanto, evita a briga; já na fuga, o irmão adota 

um comportamento em que elimina o estímulo aversivo, por exemplo, tapando os 

ouvidos com os dedos. 

 

3.2 Programa Supernanny:  estrutura e dinâmica 
 

O primeiro programa direcionado a ajudar os pais a controlar a indisciplina e a 

falta de limites dos filhos foi realizado na Inglaterra, o reality show Supernanny, 

apresentado pela inglesa Jô Frost. O programa ganhou tamanho sucesso que está 

presente em mais de dez países (PROGRAMA SUPERNANNY, 2009). 

No Brasil, esse programa é exibido desde 2006 pelo Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT): 

 
É possível perceber que o programa Supernanny reproduz, em linhas 
gerais, o panorama social da infância, que aponta para a racionalização do 
cuidado infantil: o especialista entra – literalmente – no lar, diagnostica o 
problema e propõe um plano de ação que deve ser seguido à risca para que 
os resultados sejam alcançados. Isso porque os pais vivem em um 
ambiente de tensão e, portanto, buscam agir em nome de uma certeza 
(MEURER, 2008, p.2). 

 

O programa Supernanny é conduzido pela pedagoga Argentina radicada no 

Brasil Cris Poli, que visita diversas famílias que solicitam sua ajuda para controlar o 

comportamento de seus filhos. Em uma entrevista dada no site Ofuxico, a pedagoga 

explica os motivos que levam os pais a procurarem o programa: 
Creio que a sociedade em que vivemos contribui para isso. Acredito que o 
grande problema seja nas mudanças que as gerações estão sofrendo. Nos 
anos 40, tínhamos uma criação bem rígida. Já nos anos 60, as coisas 
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mudaram, entramos na permissividade, não podíamos contradizer, tudo era 
liberado. Esses jovens, hoje são pais. Mas eles não sabem como agir com 
seus filhos, já que não querem uma criação tão liberal como tiveram. Então, 
acabam se perdendo no caminho, pois o que eles buscam é a volta dos 
antigos valores (década de 40), mas adaptados às necessidades de hoje. 
Por isso, precisam de alguém para guiá-los (ROCHA, AMIN, 2009, p.1). 

 

 Observa-se que os pais recorrem à mídia porque buscam um “tipo” de 

educação adaptada à realidade no mundo moderno, mas pode-se dizer também que 

buscam pela necessidade de não saber lidar com os filhos, pois na mesma 

entrevista, a pedagoga enfatizou que o erro mais comum dos pais na educação é:  

 
O fato de não reconhecerem a autoridade que eles têm por direito. O medo 
de por limites, o medo de frustrar as crianças, deixar traumas. Esses medos 
impedem que eles coloquem limites. Mas todas as crianças precisam de um 
freio” (ROCHA, AMIN, 2009, p.1).  

 

Dessa forma, no programa Supernanny, Cris Poli ensina como os pais podem 

frear seus filhos, por meio do emprego de técnicas, orientação e acompanhamento. 

Cada episódio apresenta a realidade de uma família e os problemas por ela 

enfrentados, sobretudo, na relação pais-filhos. 

 O funcionamento de cada episódio do programa é basicamente o mesmo, 

mudando-se apenas a composição das famílias, mas o problema é o mesmo: a 

dificuldade de educar os filhos. Cris Poli recebe uma carta pedindo ajuda de uma 

família, então, ela faz uma visita domiciliar para observação do ambiente e das 

relações estabelecidas entre seus componentes. Em seguida, Cris convoca os pais 

e expõe todas as dificuldades encontradas no ambiente familiar e questiona se os 

pais estão dispostos a mudar.  

Com a afirmativa da família, a pedagoga orienta e aplica uma série de 

técnicas para os pais e os filhos, que são acompanhadas com a presença da 

especialista. Após isso, Cris deixa a família sozinha e realiza o acompanhamento do 

ambiente por meio de filmagens, fazendo observações. Então, retorna aos pais, que 

junto a ela, acompanham as cenas presenciadas no vídeo, onde a pedagoga aponta 

as falhas, relembrando a necessidade da aplicação dos seus métodos ou elogios. 

Por fim, há a definitiva saída da pedagoga na vida da família.  

No final do programa são apresentados os depoimentos de Cris Poli, dos pais 

e às vezes até dos filhos e, na grande maioria dos casos, as famílias sentem-se 
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satisfeitas com os métodos aplicados, relatando que por meio deles conseguiram 

“disciplinar” seus filhos. 
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4 METODOLOGIA 
 
A pesquisa é do tipo exploratória, usando como técnica a análise de um 

programa específico de televisão (Programa Supernanny), gravado em vídeo, que é  

exibido semanalmente, todos os sábados, às 21h25min, com duração aproximada 

de 40 minutos, pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).  

Neste trabalho foram selecionados três episódios, apresentados nos dias 18 

de setembro de 2009, 28 de agosto de 2010 e 4 de setembro de 2010, que serão 

alvo de análise em relação às técnicas utilizadas por Cris Poli às famílias que 

solicitam sua ajuda, bem como refletir sobre os resultados destas sobre o ambiente 

familiar, sobretudo, na relação pais e filhos. 

Para facilitar a compreensão, utilizam-se quadros dos episódios 

apresentados, estabelecendo-se relações com as técnicas do behaviorismo, por 

meio da análise quantitativa e qualitativa dos dados. 
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5 RESULTADOS   
 
 Em relação à caracterização do episódio e das famílias apresentadas o 

quadro 1 apresenta um breve resumo: 

 
Quadro 1. Características principais do programa e das famílias assistidas 

Fonte: PROGRAMA SUPERNANNY, 2009/2010. 
 
 PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 

 
Exibição do 
programa 

Dia 18 de setembro de 
2009 

Dia 28 de agosto de 2010 Dia 04 de setembro de 
2010 

Pais/idade Eduardo – 35 anos 
Marcela – 33 anos 

Róbson – 32 anos 
Andréia – 33 anos 

Douglas – 25 anos 
Verônica – 23 anos 

Filhos / 
Idade 

Heloísa – 2 anos 
Fabiana – 4 anos 
Tiago – 7 anos 

Isabelle – 3 anos 
Camile – 6 anos 
Caroline – 12 anos 

Gabriela – 2 anos 
Felipe – 4 anos 

Trabalho  Pai: trabalha 
Mãe: dona de casa 

Pai: trabalha 
Mãe: dona de casa 

Pai: trabalha 
Mãe: trabalha 

Principal 
queixa (s)  

- Birras 
-Descontrole alimentar 

- Birras 
- Brigas constantes entre as 
irmãs 
- Uma das crianças se sufoca, 
prendendo a respiração 
- Desobediência dos filhos 

- Desobediência dos 
filhos 
- Birras 
- Irmão bate 

Comporta-
mento dos 
filhos 

Heloísa (2 anos). Faz 
birras e chora para chamar 
atenção. 
Fabiana (5 anos). É a mais 
calma dos filhos e ajuda 
cuidar de Heloísa. 
Tiago (7 anos): não pára 
no lugar, faz bagunça, 
provoca e bate nas irmãs 
menores. 

Isabelle (3 anos). É o centro 
das atenção na casa. Ela chora, 
cai no chão, bate e prende a 
respiração, se sufocando para 
chamar a atenção dos pais. 
Camile (6 anos). É a mais 
calma dos filhos e tenta brincar 
com Isabelle, mas ela bate nela. 
Caroline (12 anos): sente-se 
sozinha e abandonada pela 
mãe, que dá atenção exclusiva 
à Isabelle. 

Gabriela (2 anos). 
Chora para chamar a 
atenção. 
Felipe (4 anos): faz 
birra, bate e se joga no 
chão. 

Comporta-
mento dos 
pais ou 
cuidadores   

Mãe: Grita e chama a 
atenção constantemente 
dos filhos, sobretudo, com 
Tiago. 
Pai: indiferente. 

Mãe: Estressada, Dá grande 
atenção à Isabelle e “tolera” as 
birras da menina com medo de 
a mesma se sufocar. 
Pai: ausente, se distrai com 
televisão ou computador. Não 
toma atitudes e quando toma, 
tira a autoridade da mãe, 
cedendo à birra e o choro dos 
filhos. 

Mãe: Chama atenção, 
grita e bate nos filhos. 
Pai: ausente, não 
percebeu que ainda é 
pai, ajuda apenas a dar 
banho nas crianças. 
Avó: deixa os netos 
fazerem o que querem 

Diagnóstico  Falta de limites e de 
autoridade dos pais 

Falta de limites e de autoridade 
dos pais 

Falta de limites e de 
autoridade dos pais 

 
 
 Ao analisar os três episódios verifica-se que as famílias apresentam 

características semelhantes. A composição familiar é formada pelos pais (mãe e pai) 
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e os filhos (a média de dois a três filhos por família). A idade dos pais não ultrapassa 

os 35 anos de idade, sendo que o último casal (programa 3) são os mais novos, com 

23 e 25 anos de idade. Em relação aos filhos, sempre há um mais novo, com idade 

entre dois a três anos e a diferença entre os irmãos varia de dois a três anos de 

idade, salvo o programa 2, onde a diferença entre irmãos foi de 6 anos, já que o 

casal possuía uma adolescente de 12 anos de idade. As queixas em geral são 

sempre as mesmas e se resumem na falta de controle dos pais em relação aos 

filhos que são indisciplinados, fazem birras e não possuem limites. 

 Observa-se que o programa é dirigido aos pais que encontram dificuldades 

em lidar com a disciplina e limites de seus filhos em decorrência da falta de 

autoridade. O foco do programa é deslocado sobre os pais, como relatam Paniago e 

Costa (2010, p.5): 

 
Na estrutura do programa Supernanny notamos que este se apresenta 
como um manual de condutas, como um modelo de regras e normas para 
uma família perfeita, o programa age sobre a ação dos pais e de toda a 
dinâmica familiar, estes enquanto isso, se sentem felizes pela “escolha” que 
fizeram, se convencem que participar do programa foi a melhor decisão que 
tomaram. 

  

Portanto, os pais é que são responsáveis pelas birras e falta de limites dos 

filhos, como verificado no diagnóstico. Na maioria dos programas, geralmente, a 

mãe tenta educar os filhos e o pai se ausenta dessa função.  

A composição familiar é diversa, mas geralmente o casal possui de dois a três 

filhos, onde o pai trabalha e a mãe é dona de casa, ou ambos trabalham, um lar 

tipicamente de classe média, como aponta Dias (2006, p.1) 

 
É muito austero para seu papel e reflete uma realidade bem distante da 
grande maioria do povo brasileiro. Além disso, as famílias visitadas nos 
episódios são sempre ricas. Nessas casas, as mães se desdobram na 
tarefa de não deixar que a criança destrua o caro mobiliário da casa para 
que o pai chegue do trabalho e possa ao menos descansar em silêncio, 
brincar com o cachorro no gramado do quintal e escutar seus CDs de jazz 
livre de gritos e choros infantis. Ou seja, o padrão familiar ianque também 
está embutido no formato da produção nacional. Seria divertido conferir a 
eficácia do método Supernanny numa família pobre de um apartamento 
apertado na periferia violenta de uma grande cidade, com quatro ou cinco 
filhos vivendo sem empregada, sem luxos, brinquedos e guloseimas 
apetitosas. E sem tomada para o "notebook"...  

 

Assim, o programa não condiz com a atual realidade brasileira, formada por 

lares desestruturados, sem empregadas, com muitos filhos, sem a figura de um dos 
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pais e recursos, inclusive, sem condições de higiene e saúde. Desse modo, o 

programa generaliza a maneira como educar as crianças, dando a visão de que as 

técnicas são aplicáveis a todas as crianças, independentemente da situação. 

A generalização também acontece em relação à aplicação das técnicas, 

tendo em vista, que em todos os episódios há quatro cinco básicos: 

a) Hora da verdade: momento em que os pais diante das câmeras pedem 

socorro a Supernanny e apontam suas principais falhas. Mesmo os pais 

reconhecendo seus erros, Cris Poli reforça os “defeitos” e a seguir, aplica um 

método com os pais para que os mesmos reflitam sobre suas posturas em 

relação à educação dos seus filhos. 

b) Quadro da rotina: Cris Poli estabelece a rotina diária da família, contendo os 

horários e tarefas a serem seguidos pelos pais e filhos. Num primeiro 

momento, Cris pede que a mãe relate a rotina e em seguida, propõe uma 

nova rotina à família, com horário de acordar, dormir, jantar, brincar, etc. 

c) Quadro de regras: é formado por um quadro com placas das regras da casa, 

onde está explícito o que é proibido fazer, como bater, xingar, desobedecer, 

etc. 

d) Cantinho da disciplina: é um local da casa previamente estabelecido e que 

geralmente conta com um tapete, cadeira ou banco, na qual a criança é 

obrigada a ficar quando desobedece uma regra. O tempo depende da idade: 

se a criança, por exemplo, ter dez anos de idade, fica no “Cantinho da 

disciplina” por dez minutos. Ao quebrar uma regra, o adulto pede que a 

criança reflita sobre o que fez, ficando nesse cantinho. Após o tempo, o adulto 

se aproxima da criança e o questiona sobre o motivo de estar ali, se está 

arrependida e solicita que a mesma peça desculpas. O adulto aceita o pedido 

de desculpas e pede um beijo ou um abraço, motivo que a faz sair do 

cantinho.  

e) Quadro de incentivos: é um quadro com imãs, no qual ao final de um dia se a 

criança se comportar bem, ganha um incentivo (estrelinhas, coração, 

carrinhos), se descumprir as regras, não ganha. Quando o quadro é 

preenchido com todas as peças, a criança ganha um prêmio (presente, 

passeio, comida). 
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Quadro 2. Principais técnicas utilizadas no programa Supernanny 
Fonte: PROGRAMA SUPERNANNY, 2009/2010. 

 
 PROGRAMA 1 

 
PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 

Hora da 
Verdade 

Relato dos pais: os pais 
disseram que não 
conseguem mais domar 
os filhos, principalmente 
o mais velho Tiago, que 
é muito desobediente, 
além de ser difícil 
controlar a alimentação. 
Visão da Supernanny:  
Os pais necessitam se 
cuidar, sobretudo a mãe, 
realizando refeições 
saudáveis, servindo de 
exemplo para os filhos. A 
mãe tem que parar de 
chamar tanto a atenção 
de Tiago e o pai 
participar mais. 

Relato dos pais: A mãe 
reclama da ausência do pai 
e da dificuldade de lidar com 
Isabelle. O pai diz que com 
as crianças não pode fazer 
mais nada, como passear, ir 
ao supermercado. 
Visão da Supernanny: 
O pai é muito ausente e 
precisa começar a ajuda à 
esposa. A mãe aparenta ser 
calma, mas é uma panela de 
pressão, grita muito com os 
filhos. As filhas maiores são 
carentes e esquecidas pelos 
pais, pois o tempo todo é 
destinada à Isabelle, que é 
tirana,  birrenta e 
egocêntrica. 

Relato dos pais: A mãe se 
considera um desastre como 
mãe.  O pai fala que não 
tem paciência com os filhos 
e prefere deixar fazer o que 
querem, para evitar choros e 
discussões. 
Visão da Supernanny:  
É um casal jovem e 
despreparado. A mãe 
carrega a culpa por ter 
engravidado cedo e ter 
deixado de fazer coisas e o 
pai parece que não acordou 
que é pai, só pensa em 
estudar. Os filhos são os 
reflexos dos pais e 
necessitam do carinho de 
ambos 

Quadro 
da rotina 

Rotina diária com horário 
de acordar, dormir, 
almoçar, jantar, brincar, 
etc 
* Hora de dormir: Heloísa 
foi colocada no mesmo 
quarto que a de Fabiana 
e os quartos estavam 
decorados com o ursinho 
Puff e As princesas, e no 
outro lado, a cama de 
Tiago com os “Carros” 
* Hora da brincadeira: 
Supernanny chamou um 
especialista, que 
ressaltou a importância 
da atividade física e deu 
diversas sugestões. Eles 
brincaram de correr e 
passar por obstáculos 
* Hora do almoço: 
Supernanny trouxe 
objetos coloridos para 
promover um almoço 
mais descontraído, com 
talheres e pratos de 
bichinhos. 

Rotina diária com horário de 
acordar, dormir, almoçar, 
jantar, brincar, etc 
* Hora de dormir: Isabelle e 
Camile dormiam no quarto 
com os pais, mas 
Supernanny conduziu as 
meninas para o quarto, que 
estava com decoração da 
Hello Kit, apresentou a 
manta protetora da 
Supernanny (estampada  
com o seu rosto) e disse às 
crianças que quem cobria 
com ela estava protegida de 
tudo e segurou um pote, 
dizendo que era o pó 
mágico, que este espanta 
todos os medos. As meninas 
dormiram tranquilas. 
* Hora da brincadeira: a 
família brincou de cantar e 
dançar. Isabelle começou a 
fazer birra, todos a 
ignoraram e ela voltou aos 
poucos para a brincadeira, 
deixando a mãe mais calma. 
Ela percebeu que a menina 
se sufoca de propósito. 
* Hora do banho: As 
meninas ganharam um Kit 
da Hello Kit, composto por 
toalha, roupão, bichinhos 
para grudar na parede do 
banheiro. 

Rotina diária com horário de 
acordar, dormir, almoçar, 
jantar, brincar, etc 
* Hora de dormir: Gabriela 
dormia com os pais e 
passou a dormir com Felipe 
em seu quarto. A decoração 
era da Moranguinho e do 
Homem Aranha. As crianças 
demoraram um pouco para 
dormir, porque estavam 
acostumados a assistir 
televisão nessa hora. 
* Hora da brincadeira: 
Supernanny apresentou a 
Roleta da Brincadeira, eles 
giravam e a brincadeira do 
dia foi Pintar a cara. Junto 
trouxe um baú com os 
materiais necessários em 
cada brincadeira. A mãe 
pintou o rosto da Gabriela e 
ela pintou da mãe e Felipe 
pintou o rosto do pai e vice-
versa. 
* Hora do Banho: 
Supernanny trouxe um Kit 
de banho para as crianças 
com adesivos de banheiro, 
roupão, toalha e penico que 
toca música, para Gabriela. 
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 PROGRAMA 1 
 

PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 

Quadro 
de regras 

Placas com as regras por 
meio de imagens como 
proibido: bater, xingar, 
brigar, chorar à toa, 
dormir com os pais, etc. 
*Tiago chegou a 
desrespeitar a regra, as 
meninas não. 

Placas com as regras por 
meio de imagens como 
proibido: bater, xingar, 
brigar, chorar à toa, dormir 
com os pais, etc. 
* Isabelle quebrou diversas 
regras. Carol acabou 
recebendo um quadro 
desses, porque provocava 
muitas as irmãs e atrapalha 
na aplicação do método por 
parte dos pais. Em seu 
quadro continha às 
proibições: não provocar, 
não desobedecer e criou um 
novo quadro, escrito “Eu vou 
ajudar”, por exemplo, a 
arrumar o quarto, pois Carol 
fica muito isolada e não 
conversa com a mãe. 

Placas com as regras por 
meio de imagens como 
proibido: bater, xingar, 
brigar, chorar à toa, dormir 
com os pais, etc. 
* Felipe descumpriu diversas 
regras 

Cantinho 
da 
disciplina 

No Cantinho escolhido 
havia um tapete e Tiago 
foi para o Cantinho 
diversas vezes e chegou 
a querer sair do lugar 

No Cantinho havia um 
banquinho com o nome e o 
rosto de cada criança no 
assento. Isabelle chegou a 
ficar lá, chorando 
demasiadamente. 

No Cantinho havia um 
banquinho com o nome e 
rosto de cada criança no 
assento.  Felipe chegou a 
ficar no cantinho, mas 
resistia, empurrava a mãe e 
a mãe segura para ele 
permanecer lá. 

Quadro 
de 
incentivos 

O quadro de Tiago era 
de pipas para se chegar 
no céu, a de Heloísa e 
Gabriela, era de 
estrelinhas.  

O quadro de Isabelle e de 
Camile era das Princesas 
(Cinderela e Bela 
Adormecida), que tinha que 
trocar as roupinhas.  

O quadro de Gabriela era 
uma menina ao redor com 
cinco roupas diferentes. 
Cada dia ela vestia uma, se 
ao final da semana, não 
tivesse mais roupas, 
ganhava o prêmio. O de 
Felipe era o mesmo sistema, 
mas a figura era do Mário 
Brós. 

 
Pelo quadro pode-se chegar a algumas considerações relevantes acerca das 

intervenções psicopedagógicas realizadas por Cris Poli, que se consolidam como 

técnicas comportamentais, pois visam à mudança do comportamento por meio de 

mudanças no ambiente, os chamados reforços. É por meio de reforços positivos e 

negativos que: “(...) a probabilidade da resposta será aumentada” (SKINNER, 2000, 

p.81). Ou seja, espera-se que por meio dos reforçadores, a pessoa aumente a 

freqüência do comportamento esperado, o chamado comportamento operante 

defendido pelo Behaviorismo. 
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a) Hora da verdade:  

A Hora da verdade é um momento em que os próprios pais reconhecem suas 

falhas que são, posteriormente, reforçadas (reforço negativo) pela Supernanny. 

Segundo Paniago e Costa (2010, p.6): 

 
A confissão é um dos muitos mecanismos utilizados pelo programa 
Supernanny para moldar o sujeito, para subjetivá-lo e guiá-lo (...) Toda a 
essa rede discursiva produzida pelo programa supernanny se apresenta a 
serviço da transformação do corpo do sujeito em dócil e útil (expressões do 
próprio Foucault), esta a serviço da subjetivação, do assujeitamento destes 
corpos, criam-se moldes que devem ser seguidos. 

 

Então, o objetivo do programa é modelar os sujeitos envolvidos, de forma que 

estes passem a se comportar segundo os modelos aceitos socialmente, 

subjetivando as pessoas. A base da teoria Behaviorista se espelha justamente neste 

aspecto: a modelagem dos comportamentos. 

 

b) Quadro da rotina:. 

Viana et al. (2009, p.175) explica que a rotina é um aspecto positivo realizado 

dentro do programa Supernanny, pois promove diversos benefícios como à 

organização familiar, pois há divisão de tempo entre o cônjuge e os filhos, visando a 

estruturação da ordem interna da criança que se sente mais segura: 

 
Porém, seria mais construtivo e eficaz se fossem apresentadas as 
dificuldades observadas e os adultos (e os integrantes mais velhos) as 
discutissem, buscando as causas, participando das decisões, da 
organização das atividades e dos horários, adequando-os às características 
individuais e grupais, sendo coautores desse processo.  

 

A rotina é imposta, ignorando a diversidade das famílias e de suas 

necessidades, além disso, no cotidiano, sabe-se que há necessidade de 

flexibilidade, quando no programa está claro a necessidade de cumprir à risca. Mais 

uma vez é a obediência, a subjetivação dos corpos, de forma a torná-los iguais, num 

processo de modelagem. 

 

c) Quadro de regras:  

No programa Supernanny as regras são colocadas por Cris Poli, tanto aos 

pais quanto às crianças, que possuem como principal função obedecê-las. São 

regras prontas, rígidas e que não podem ser mudadas, portanto, são impostas.  
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Assim, não basta a mera obediência às regras, mas é necessário levar em 
conta o motivo pelo qual isso ocorre, consequentemente, é necessário 
analisar o processo utilizado para que as crianças as cumpram. Além da 
advertência, em caso de desrespeito à norma, a criança é punida (“cantinho 
da disciplina”), mesmo que a regra violada seja inconsistente e que os 
adultos desconheçam os princípios que as justifiquem. Se a criança 
simplesmente obedece a uma ordem externa e não tem a oportunidade de 
perceber as reais consequências de seus atos, porque “paga o que fez” 
com um castigo, ela pode não perceber a necessidade da mesma nem as 
consequências reais do não cumprimento da regra nas relações, não 
havendo, portanto, a tomada de consciência do ato (VIANA et al., 2009, 
p.176-177). 

 

 Apesar do programa evidenciar a importância de deixar claro à criança o 

motivo pelo qual está no Cantinho da Disciplina, não existe o diálogo e a busca de 

soluções tanto para a construção da regra quanto para a sua punição. Como é 

imposto, à família é impossibilitada a condição de resolver o problema em conjunto. 

 Viana et al. (2009) evidencia que a construção de regras e o desenvolvimento 

moral da criança estão relacionados com as referências da família, participando da 

construção de regras negociáveis, na busca de solução, na interação com o outro. 

Assim, a obediência à regra se concretiza por meio da regulação interna e não mais 

a externa, pois nesse caso, a obediência à autoridade está vinculada ao medo, às 

punições e não ao real processo de conscientização. 

  

d) Cantinho da disciplina:  

No programa Supernanny, verifica-se que o “Cantinho da disciplina” é uma 

técnica de condicionamento operante chamada de time-out, que na língua 

portuguesa significa “tempo-fora”, no qual a criança ao apresentar um 

comportamento indesejado é retirada de um determinado local e colocada em outro, 

por um determinado período de tempo. Este mecanismo é realizado toda vez que a 

criança apresentar o mesmo comportamento a fim de que o mesmo seja extinto. 

 Barrouqueiro (2002, p.497-498) indica uma série de ações que devem ser 

realizadas a fim de promover a melhoria do time-out: 

 
1. O sujeito deve receber «Time-Out» imediatamente após realizar o 
comportamento indesejado. 
2. O sujeito deve ser informado do comportamento específico que resultou 
no «Time-Out». 
3. A duração de «Time-Out» deve ser relativamente breve, entre cinco e dez 
minutos 
4. A duração de «Time-Out» deve ser previamente estipulada entre o sujeito 
e o técnico. 
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5. Após o sujeito ter completado o «Time-Out», deverá ser avisado de que 
voltará a receber «Time-Out» se voltar a repetir o mesmo comportamento 
desadaptado. 

 

 Verifica-se que quase os mesmos procedimentos são adotados no “Cantinho 

da disciplina”, pois a criança ao apresentar o comportamento indesejado recebe o 

time-out: é informada sobre o motivo de estar no cantinho, a violação da regra e 

permanece nesse local durante alguns minutos (conforme a idade da criança), que 

após o seu término sente-se arrependido, pedindo desculpas, abraçando e beijando 

o adulto. Toda a vez que violar uma regra, voltará no cantinho. 

Acredita-se que o “Cantinho da disciplina” aumenta as relações de poder 

existente na relação pais-filhos, tendo em vista que este conceito está associado ao 

processo pela qual uma pessoa tem para compelir outra a se comportar de modo 

inverso à sua própria vontade (CECCONELLO;  ANTONI; KOLLER, 2003).  

De acordo com Cecconello, Antoni e Koller (2003) os pais podem usar seu 

poder para mudar o comportamento de seus filhos de duas maneiras: a disciplina 

indutiva ou a disciplina coercitiva. No caso da disciplina indutiva, como o próprio 

nome diz, os pais induzem os filhos a se comportarem de determinado modo por 

meio de reflexões que conduzem à criança a pensar sobre as conseqüências de 

seus atos, sobre as regras, os valores. Percebe-se que a técnica da disciplina 

indutiva está presente no “Cantinho da disciplina”, pois os pais conversam com os 

filhos sobre o que eles fizeram, sobre as conseqüências de seus atos, sobre a 

quebra da regra estabelecida.  

Mas, o “Cantinho da disciplina” conta também com a disciplina coercitiva, 

envolvendo ou a força ou o poder direto dos pais: 

 
Tais práticas incluem punição física e privação de privilégios ou ameaças, 
compelindo a criança a adequar seu comportamento às reações punitivas 
dos pais. Estas práticas podem provocar emoções intensas, como 
hostilidade, medo e ansiedade, interferindo na capacidade da criança para 
ajustar seu comportamento à situação (CECCONELLO, ANTONI; KOLLER, 
2003, p.47). 

  

Com estas reflexões percebe-se que o “Cantinho da disciplina” promove a 

internalização da moral, por meio da disciplina indutiva, no entanto, favorece 

também a sua desconstrução, quando é aplicada à disciplina coercitiva. 

 O “Cantinho da disciplina” não favorece a construção da autonomia moral da 

criança, tendo em vista ela recebe uma punição pelo não cumprimento de algo. 



 31 

Vinha (2003) explica que o uso de punições - também conhecidas como sanções 

expiatórias, conduzem à formação da heteronomia, já que muitas crianças 

obedecem o adulto pelo medo, desencorajando-a a ter o discernimento das regras, 

do certo e do errado. O mesmo acontece com o “pedido de desculpas”, que pode 

ocorrer de modo não sincero, já que a criança é obrigada a fazê-lo, não deixando 

que a própria criança se sinta livre para realizar de tal ação.  

Vinha (2003) revela que o “Cantinho da disciplina”, que também é empregado 

em instituições de Educação Infantil sob o nome de “Cantinho do pensar”, nem 

sempre é aplicado de maneira pacífica, já que muitas crianças resistem em ficar ali, 

outras acham à punição injusta e algumas é alvo de provocações entre irmãos ou 

outros alunos, gerando sentimentos e comportamentos negativos. Então, para esse 

autor, o emprego contínuo do “Cantinho da disciplina” é desgastante, pois a criança 

aprende a se comportar do seguinte modo: vai para o cantinho, reflete sobre o que 

fez, fica arrependida, pede desculpas, beija e abraça e se vê livre do castigo, ou 

seja, o comportamento torna-se condicionado e acostumado a fazer aquilo, sem que 

haja de fato a real reflexão, o arrependimento e o pedido de desculpas. 

 

e) Quadro de incentivos:  

Analisando o “Quadro de incentivos”, verifica-se que o reforço positivo é 

encontrado quando a criança ganha o prêmio por ter se comportado bem, enquanto 

que o reforço negativo é presente na situação em que se retira o ponto pelo mau 

comportamento da criança, a fim de que esta se conscientize e passe a realizar o 

comportamento desejável. No entanto, o reforço negativo pode ocasionar o 

comportamento de fuga ou esquiva da criança.   

Analisando a situação de controle do comportamento por meio de 

reforçadores (positivo e negativo), verifica-se que o programa utiliza-se o princípio do 

“reforço contínuo”, que segundo Sprinthall e Sprinthall (1993) é a melhor técnica 

empregada inicialmente para fortalecer um comportamento desejável, tendo em vista 

que toda vez que ele for emitido, proporciona o reforço, num processo contínuo 

estabelecido entre resposta desejada, reforço e fortalecimento do comportamento. 

Além disso, todas as vezes que a criança se comportar bem e recebe uma 

“estrelinha”, esta “(...) poderá ser usada para condicionar um operante” (SKINNER, 

2000, p.84). Ou seja, com o tempo, a “estrelinha” se tornará um “reforço 

condicionado”. 
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Segundo Sprinthall e Sprinthall (1993) as pesquisas na área educacional  

indicam efeitos benéficos do chamado “reforço por fichas”, sobretudo, em classes de 

Educação Especial, onde os alunos não respondem bem a outros reforçadores, 

como elogios. Os autores explicam que o reforço por fichas é algo que se ganha e 

no futuro troca-se por um presente ou atividade desejada. Refletindo, o “Quadro de 

incentivos” pode ser considerado também como um reforço por fichas – que são as 

estrelinhas, que no futuro são trocadas por um presente, passeio ou comida. 

Vinha (2003) explica que a utilização de recompensas para os 

comportamentos desejados, como presente no “Quadro de incentivos”, desfavorece 

a construção da autonomia e se traduz numa prática heterônoma da criança, haja 

vista que ela é motivada sempre por um benefício, é manipulada, o que gera a 

dependência em relação às regras, além de estimular à bajulação. Nesse contexto, é 

difícil para a criança construir um pensamento sobre o certo, o errado, as regras e as 

conseqüências de seus atos. 

 Um outro aspecto observado no programa Supernanny é o apelo ao 

consumismo. Um exemplo é o famoso Quadro de incentivos, que ganhou uma 

versão comercializada pelo nome de “Lousinha educacional” (Quadro 3), que 

inclusive, chega a ser passo nos intervalos comerciais. 

   
Quadro 3. Lousinha educacional (Quadro de incentivos) 

Fonte: PROGRAMA SUPERNANNY, 2009. 
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Paniago e Costa (2010, p.7) explicam que: 

 
A mídia hoje produz verdades (vontades de verdade), esta a serviço do 
poder, dispõe de técnicas para governar o sujeito, para guia-lo pelos seus 
caminhos. Supernanny produz um tipo bem determinado de sujeito, que 
obedece a normas, regras, seguindo a vontade de verdade desta época. 
Age não apenas no corpo dos indivíduos mais em suas almas, em suas 
condutas mais intimas, pois coloca o próprio sujeito para se governar, se 
vigiar. 

  

 Em outras palavras, o programa molda o indivíduo que se sujeita à aplicação 

de regras e as vontades de determinada época, satisfazendo não suas vontades, 

mas a da mídia, ao consumismo. Em todos os programas, Supernanny mudou os 

ambientes, sobretudo, os quartos infantis, que foram decorados com personagens 

presentes na mídia, como: homem-aranha, carros, princesas, moranguinho, Hello Kit  

além,  é claro, da manta protetora da Supernanny, estampada o rosto de Cris Poli, 

como também nas sacolas que contém os Kits de banho. A hora da brincadeira 

conta com brinquedos comprados, dentre outros aspectos. Além disso, nos 

intervalos comerciais são apresentados outros “produtos Supernanny”, como a 

revista e os livros escrito por Cris Poli. 

 É uma realidade distante da maioria das famílias brasileiras e induzem ao 

consumismo, maquiando a realidade, mudando o ambiente, tornando o quarto mais 

bonito, e mais próximo, da classe média e dominante.  

Por fim, realiza-se um quadro ilustrativo em relação a algumas técnicas 

comportamentais adotadas pelo programa e em quais circunstâncias, como se 

apresenta o quadro 4:  
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Quadro 4. Técnicas comportamentais aplicadas no Programa Supernanny 
Fonte: PROGRAMA SUPERNANNY, 2009/2010. 

 
TÉCNICAS 
 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 

Reforço 
negativo  

- Quadro de incentivos 
(quando não ganha 
prêmio). 
- Cantinho da disciplina. 
- Quadro de regras 
(quando não cumpre). 
* Método em alto e bom 
som. Marcela, sentou-se 
em uma cadeira onde ao 
redor de sua cabeça, 
estavam acopladas 
diversas caixas de som, 
semelhante a um orelhão 
público, na qual ela ouvia 
sua própria voz 
chamando diversas vezes 
seu filho Tiago, com o 
objetivo de faze-la 
perceber sua postura. 

- Quadro de incentivos 
(quando não ganha 
prêmio). 
- Cantinho da 
disciplina. 
- Quadro de regras 
(quando não cumpre). 
* Método Filme triste. 
Os pais assistem cenas 
do tratamento 
diferenciado dado às 
filhas, bem como a 
entrevista da 
Supernanny à Carol, a 
filha mais velha que se 
ente isolada e a 
menina diz que sente a 
falta da mãe. Os pais 
choram 

- Quadro de incentivos 
(quando não ganha 
prêmio). 
- Cantinho da disciplina. 
- Quadro de regras 
(quando não cumpre). 
* Método Viver sem 
barreiras. Supernanny 
solicita que os pais 
escrevam em um mural, 
aquilo que impede de 
educar os filhos, como 
insegurança, falta de 
planejamento, 
imaturidade. 

Reforço 
positivo 

- Quadro de incentivos 
(prêmio). 
* Método em alto e bom 
som. Após ver sua 
postura, Supernanny 
questiona se está certo e 
pede que ela grite em alto 
e bom som, que vai 
mudar, não vai mais gritar 
com os filhos e nesse 
momento, o pai e os filhos 
surgem e abraçam a mãe. 
Supernanny pede que o 
marido descreva sua 
mulher e eles se beijam, 
emocionando-a. 

- Quadro de incentivos 
(prêmio). 
* Método Filme triste. 
Após assistir o filme, os 
filhos aparecem e 
abraçam os pais, que 
se emocionam ainda 
mais e onde 
Supernanny propõe 
uma “Coletiva de 
imprensa”, no qual 
cada integrante estoura 
um balão e faz 
pergunta para outro 
membro da família, 
com o objetivo de 
mostrar o quanto não 
se conheciam e a 
necessidade de 
aproximação com as 
crianças. 

- Quadro de incentivos 
(prêmio). 
* Método Viver sem 
barreiras. Aos escrever no 
mural, Supernanny que 
isto faz parte do passado 
e agora, o importante é ir 
para frente e pede para 
atravessar o muro. O 
mural é rasgado e atrás 
dele são colocados fotos 
do casal e dos filhos em 
diversos momentos de 
suas vidas. Supernanny 
diz que na correria, 
esquecemos de dar valor 
a eles e a mãe chora. As 
crianças entram, elogiam 
e beijam os pais. 

Reforço por 
fichas 

- Quadro de incentivos 
(bom  comportamento 
troca por estrelinha) 

- Quadro de incentivos 
(bom  comportamento 
troca por estrelinha) 

- Quadro de incentivos 
(bom  comportamento 
troca por estrelinha) 

Reforço 
contínuo 

- Quadro de incentivos 
(reforço condicionado, 
quando ganha estrelinha) 

- Quadro de incentivos 
(reforço condicionado, 
quando ganha 
estrelinha) 

- Quadro de incentivos 
(reforço condicionado, 
quando ganha estrelinha) 

Punição - Cantinho da disciplina - Cantinho da disciplina - Cantinho da disciplina 
Modelagem - Quadro da rotina 

- Cantinho da disciplina 
- Quadro da rotina 
- Cantinho da disciplina 

- Quadro da rotina 
- Cantinho da disciplina 

Time out Cantinho da disciplina Cantinho da disciplina Cantinho da disciplina 
Mudança do 
ambiente 

Sim, quartos decorados e 
talheres e pratos 
coloridos. 

Sim, quartos e 
banheiros decorados. 

Sim, quartos e banheiros 
decorados. 
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TÉCNICAS 
 

PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 

Aversão, fuga 
ou esquiva 

* Método na real com 
Supernanny. Cris Poli 
pede que a mãe fique em 
frente ao  espelho e 
descreva a imagem que 
vê e se está satisfeita 
com isso. Marcela se 
observa e passa a 
descrever que está gorda, 
com cabelo mal feito, 
cansada e começa a 
chorar, não querendo 
mais olhar. 

  

Reestruturação 
cognitiva 

* Método na real com 
Supernanny (proposta de 
mudança em relação ao 
emagrecimento) 

  

Privação * Método na medida certa. 
A família passou pela 
supervisão de uma 
nutricionista, que mediu o 
peso e a altura e 
constatou que todos - 
com exceção do pai, 
estão acima do peso 
esperado pela idade. A 
profissional orientou sobre 
a preparação de 
alimentos e apresentou  
uma caixa onde foram 
confiscados alimentos 
gordurosos e açúcares e 
que poderia ser aberta de 
vez em quando. 

  

Controle de 
estímulos 

* Método na medida certa. 
Reeducação alimentar 
(controle da alimentação) 
* Método crescer com 
saúde. Um personal 
trainer especializado em 
criança falou sobre a 
importância da atividade 
física, indicando diversas 
atividades.   

  

 

 A análise desta tabela confirma que Cris Poli utiliza-se de técnicas 

comportamentais e também da terapia cognitivo-comportamental, já que se 

fundamentam em reforços positivos e negativos que condicionam o indivíduo e 

levam ao comportamento operante. 

A tentativa é moldar o sujeito por meio da mudança do ambiente, ou melhor, 

dos estímulos por ele oferecidos. Verifica-se que os principais métodos aplicados por 

Cris Poli e que são as peças-chave do programa (Hora da verdade, Quadro de 
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regras, Quadro de incentivos, Quadro da Rotina e Cantinho da Disciplina) utilizam-se 

dos reforços positivos e negativos para condicionar pais e crianças a seguir um 

modelo (modelagem). 

É o elemento básico do programa que funciona e dá sucesso, mas a curto 

prazo, tendo em vista que há generalização das famílias e das crianças, sem 

reflexões, e tanto os pais e as crianças são obrigadao a aceitar os métodos, sem 

diálogos. As pesquisas de Vinha et al (2009, p.190) também confirmam esta 

condição: 

 
De acordo com as análises realizadas numa perspectiva construtivista, 
inferiu-se que esses procedimentos têm efeito apenas na educação do 
presente, dificultando que os pais reflitam sobre as causas dos problemas, 
que busquem soluções e que generalizem os procedimentos e as relações. 
A forma como são empregados, em geral, contribui para a manutenção das 
relações de respeito unilateral. Enquanto a criança é heterônoma esses 
procedimentos fazem com que seu comportamento seja controlável, mas, a 
longo prazo, provavelmente não mais apresentarão o mesmo resultado. 

 

Em outras palavras, os métodos funcionam a curto prazo porque os 

envolvidos apenas obedecem, não há uma reflexão sobre as causas dos problemas. 

Sem o processo de conscientização e de interação, dificilmente as regras.  

Quanto aos demais métodos, constata-se que eles foram aplicados no 

programa 1, para resolver um outro problema familiar: o descontrole alimentar. 

Então, Supernanny, além de utilizar os tradicionais métodos, incluiu mais três outros 

métodos: “Na real com Supernanny”, “Crescer com saúde” e “Na medida certa”. 

No método na real com Supernanny, a mãe buscou a fuga: “O 

comportamento seguido pela remoção de uma estimulação aversiva” (SKINNER, 

2000, p.188). Ao se olhar no espelho e se descrever, Marcela produziu uma 

estimulação aversiva, na qual gerou um comportamento que não mais a produzisse, 

que foi parar de olhar no espelho e falar. Constata-se que o método “Na real com 

Supernanny” constitui uma famosa técnica da terapia cognitiva –comportamental, 

chamada de “reestruturação cognitiva”, que segundo a Sociedade Brasileira de 

Metabologia e Endocrinologia (2005, p.4): 

 
Consiste em modificar o sistema de crenças dos pacientes, visando a uma 
reestruturação cognitiva. Identificar e corrigir crenças e pensamentos 
disfuncionais com relação ao peso e à alimentação é um dos objetivos desta 
estratégia. 
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 Em outras palavras, a técnica utilizada no programa Supernanny, a de 

reestruturação cognitiva, foi aplicado com o objetivo de mudar a forma como a 

pessoa se vê, principalmente em relação à sua imagem corporal e a mãe, ao se dar 

conta do que viu, realiza uma “reestruturação cognitiva” para o processo de 

mudança. 

 No tocante ao Método na medida certa, a técnica comportamental utilizada foi 

a da privação, “(...) quando se aumenta a probabilidade de uma criança beber leite 

pela restrição de ingestão de água”. (SKINNER, 2000, p.161). No caso da família de 

Marcela, aumentou-se a probabilidade da família ingerir alimentos mais saudáveis 

pela restrição da ingestão de alimentos gordurosos (caixa do confisco). 

Verifica-se que a reeducação alimentar é um processo na qual utiliza-se uma 

técnica bem conhecida dentro da terapia cognitiva-comportamental, o “controle de 

estímulos”, na qual a pessoa controla seus estímulos no sentido de evitar o 

comportamento inadequado, como por exemplo, comer em excesso ou a inatividade 

física. Nesse sentido, todas as ações adotadas pela família que conduzem a uma 

boa alimentação e evitem a má alimentação fazem parte da técnica do controle de 

estímulos. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia (2005, p.4), 

dentre as diversas ações a serem tomadas dentro da técnica de controle de 

estímulos estão: ”Evitar atividades previamente associadas ao comer em excesso, 

como, por exemplo, comer em frente da televisão ou comer no cinema. Confinar 

alimentação a um local específico e limitar o acesso a comida durante a refeição”. 

Verifica-se que o método “Na medida certa” utilizada pelo programa Supernanny 

apropriou-se da técnica de controle de estímulos da terapia cognitivo-

comportamental. 

Já no método “Crescer com saúde”, houve o estabelecimento de um horário 

específico para a família realizar atividades físicas, empregando a técnica de 

controle de estímulos da terapia cognitivo-comportamental, tendo em vista que ao se 

estabelecer a rotina diária de recreação, evita os desvios que conduzem à 

inatividade. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As transformações sócio-econômicas, políticas e histórico-culturais foram 

responsáveis por transformações significativas na sociedade em geral, influenciando 

o modo de vida das pessoas, os costumes e valores. Dentro desse contexto, a 

família mudou, como também a forma de educar os filhos. Uma grande parcela das 

famílias brasileiras é constituída por pais que trabalham e possuem pouco tempo 

para os filhos e no tempo que ficam, não sabem como lidar com eles, adotando um 

comportamento mais rígido ou mais permissivo.  

A culpa pela falta de tempo acaba fazendo com que estes pais sintam-se 

perdidos diante dos filhos, que adotam comportamentos diversificados para chamar 

a atenção dos pais. Nessa empreitada, algumas famílias recorrem à atuação de 

especialistas, tanto em consultórios como dentro da mídia, como acontece no 

Programa Supernanny, que aplica diversas intervenções com o objetivo de ajudar as 

famílias a educar os filhos indisciplinados e colocar limites. 

O programa Supernanny se fundamenta na legítima atuação do especialista, 

pois realiza o diagnóstico, propõe a intervenção e realiza a avaliação. No processo 

de intervenção, as técnicas adotadas provêm da terapia comportamental e cognitivo-

comportamental, fundamentadas em diversos reforços ambientais que produzem 

mudança no comportamento.  

Assim, o objetivo do programa é promover mudanças comportamentais, a 

chamada modelagem do comportamento, onde as pessoas passam a se comportar 

segundo os modelos aceitos socialmente por meio de mudanças no ambiente, que 

realizam os reforçadores positivos e negativos para induzir o bom comportamento. 

Os princípios e técnicas behavioristas - que serviram de modelo para a 

terapia comportamental, se fundamentam na mudança do ambiente e, 

consequentemente, a mudança de comportamento. Desse modo, os especialistas 

amparam-se em técnicas de controle do ambiente, como se o comportamento 

humano fosse guiado apenas pelas forças externas (ambientais), como percebido 

nos programas televisivos exibidos pela mídia. Eis o grande problema do programa, 

que faz a generalização das pessoas, considerando-as como todas iguais, 

condicionando-as de modo que formem modelos socialmente aceitos, 

desrespeitando a individualidade e as necessidades de cada um. 
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É claro que o programa apresenta aspectos positivos, já que durante o 

programa percebe-se a mudança em relação à educação dos filhos, sobretudo, no 

que tange à indisciplina e limites, incentiva o bom relacionamento familiar, a atenção 

aos filhos, à divisão de tempo entre os filhos e o casal, a construção de hábitos 

sadios, como uma alimentação equilibrada e a prática diária de brincadeiras, dentre 

outros.  

Em muitas famílias, a presença da Supernanny ajudou a preservar a 

integridade física e psicológica das crianças, pois o ambiente familiar era de 

desrespeito, violência física e verbal, caracterizadas pelo autoritarismo ou 

permissividade, que comprometia a educação dos filhos. A visão reducionista do 

programa - como um receituário para toda e qualquer família é o aspecto negativo, 

pois o contexto e a individualidade são descartados.  

Além disso, muitas técnicas aplicadas é que comprometem a efetiva 

educação das crianças, que cumprem apenas a função de obedecer e acatar o que 

lhes é colocado, não havendo um diálogo profundo e a interação entre pais e filhos 

sobre as causas de tais problemas. Assim, no programa Supernanny, o modelo de 

educação é focado para a obediência e não para a construção da autonomia, 

portanto, em curto prazo funciona mas a longo prazo não, pois não houve o 

processo de conscientização.  

Conclui-se que as técnicas empregadas no programa supernanny não 

favorecem o desenvolvimento da autonomia moral da criança, mas sim a 

heteronomia, pois os horários, as tarefas e as regras são impostas à criança, não há 

um diálogo e a interação da criança nesse processo. A autonomia moral ocorre com 

a construção de regras em comum acordo entre criança-adulto, num ambiente de 

respeito e minimização das relações de poder, no qual prevalece a co-participação 

da criança e não o autoritarismo do adulto. É no ambiente de respeito, diálogo, 

participação, reflexão e igualdade que se dá o início de um longo processo de 

formação da criança, as sementes da autonomia e da construção de valores. 
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