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Vestibular: quebra-cabeças para pais e filhos

Dificuldades são
causadas por excesso

£.J egundo Míriam Pimentel Araújo, um dos

*éJ grandes dilemas com que o adolescente se
depara é quereratenderàs expectativas dos pais.

Ojovem teme, muitas vezes, perder o amor dos

pais, caso não passe no vestibular. Em casos opos-
tos, quando o adolescente não tem um bom re-

lacionamento familiar, busca um curso que não

recebe o incentivo dos pais somente para agredi-

los. Os pais, por sua vez, vêem o sucesso do

filho como uma conquista pessoal - uma prova
de que desempenharam bem sua função.

Outra dúvida do adolescente é quanto ao

mercado de trabalho. Preocupando-se somente

com as oportunidades profissionais, &e muitas
vezes deixa de fazer o que gostaria para atender a

expectativas que não são suas. Para Míriam, a
escolha do curso deve partir de aptidões pesso-

ais. Só assim o jovem terá motivação para traba-

lhar, ser um bom profissional e ter um futuro
promissor.

Teste vocacional - O teste vocacional é uma

opção para orientar o estudante sobre as profis-
sões existentes, É também uma oportunidade

para que o vstibulando reflita sobre suas ten-

dências e possibilidades. 'Nada pronto, acaba-
do", destaca a psicoterapeuta. Uma boa forma
de decidir é por eliminação, descartando os cur-

sos que não quer - assim fica mais fácil escolher.

Tatiana Maia

A adolescência é uma
fase difícil. O
vestibular, "teste "para
se entrar no ensino
superior, contribui para
que essa época seja
ainda mais sofrida.
Por ser um período de
incertezas e,
paradoxalmente, de
escolhas quase que
obrigatórias - como a
do curso a sei-feito -, os
jovens se sentem muito
inseguros. Os
adolescentes, no
entanto, não vivem
sozinhos esse momento.
Os pais também sofrem,
ficam ansiosos e cheios
de expectativas em
relação ao futuro dos
filhos. A psicoterapeuta
de adolescentes da
Assembléia Míriam
Pimentel Araújo, em
entrevista ao Parceria,
fala sobre o vestibular e
suas dficuldades e dá
dicas para pais efilhos
viverem essa fase sem
muito estresse.
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