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Compromisso em farm1ia
Pais não devem punir ou proteger em excesso na hora do dever'de casa, mas estabelecer compromisso mútuo com os filhos

Maria Teresa Ladeira

e cahc ao setor de s\L J"visão psicopedag<'lgica da escola A superproteção
ou a omissão
dos pais pode

provocar
inseguraça e,

com isso,
repetência

o que já foi motivo de dores infindáveis de cabeça e
insônia. huje é avaliado com até um pouco de humor. A
funcionáI1a Aparecida Riegert. Oficial ue Apoio do
Departamcntode Comissõcs. dois filhos. de 22 e 19 anos.
passou por isso. O mais velho. Humberto. já repetiu ano
duas vezes. mas. apesar dos twpcços. hoje cursa
Contabilidade na UNA. Cristiano. o l:açula. ela conta.
bem-humnrada. que "perdeu as contas". Sabe apenas
que ainda faz o 2° científico. Fez de tudo: conversou.
levou a psicólogo. cortou festinhas. roupas novas e as
chaves do carril. Nada funcionou. "A partirdisso. comecei
a sentir. que além de nãl. gostarem de studar. meus fil hos
não estavam amadurecido e totalmente convencidos da
importânciadaescola". dizcla. Hoje. mais tmnqüila com
o mais velho. Aparecida se diz conJiante com o caçula.
"Ele me garantiu que esse ano vai pa. sar!"

Ochoque causado pela mudança de escola foi um dos
fatores que levou Raminy. na época com sete anos. a ter
que repetir a 1" série. Depois de cursar a pré-escola numa
escolinha pról(imade sua casa. onde tinha sua rodinhade
colegas e estava totalmenteaJaptada ao ritmo. a menina.
por vontade do pai. foi transferida de colégIO. Logo no
iníciodo ano letivo. como n.:con.lasua mãe. Ana Aparecida
de Oli vcira. Recepcionista do Departamento de
Comunicação Social. Raminy começou a se desinteressar
pelos estudos. ressentindo muito a mudança. Mesmo
depois de enl:aminhá-la a psicôlugllS. seu comportamento
não se modificou até o final do ano. quando teve que
repetir a série. Hoje. com 9 anos. Raminycursa a 2' série
na escola "da qual não deveria nunl:a ter saído" . comenta
Ana. "Lá. explicada. voltou a se interessarpclos estudos
eestá muito motivada".

Ana: "mudança de eecola"

diagnosticarasdelicil: I as, expor as dificuldades aos paise,
conjuntamente, solucioná-Ias.
Filhos de pais superprotetores geralmente apresentam

prohlema." na escola, de acordo com Edilh. Para ela, uma
relação obsessiva e de cuidados extremos acaba inihindo um
elemento fundamental no processo de aprendizagem: a auto
confiança. A incerteza de suas potencialidades pode ser
muito prejudicial ao estudante. Num outro extremo ficam os
pais excessivamente rigorosos e exigentes, que não abrem
mão do castigo, muitas vezes físico, para repreender o filho
em caso de "bomha" , no final do ano, e até pelas notas hai xas.
ÉcIaroque um bom puxãode oreIha quase sempre resolve

os prohlemas domésticos. Mas, nada de excessos. A punição
rigorosa gera ansiedade e medo - sentimentos muito
inconvenientes aoprocesso de aprendizagem. Por isso, mostrar
a importância da eScola na evülução do estudante como ser
humano é um bom argumento. Acompanhá-lOS nos deveres
de casa nem sempre é amelhor medida. O ideal é estabelecer
uma relação de compromisso mútuo, criando hábitos de
estudo e horários determinados.

Repetência por mudanç~ .
falta de amadurecimento

Aparecida: "imaturidade"

Qual deve ser ser a participação dos pais na
vida escolar dos tilhos? Quantos pais já não se
fizeram essa pergunta, principalmente quando
os liIhos estão na iminência de perder o ano ou
no período do vestihular? Na avaliação da
psic610ga Edith Lins Eto, mestre em Educação
pela UFRNe presidentedaCámarade Psicologia
Educacional do Conselho Regional de
Psicologia de Minas Gerais, esses dois
momento~, que deveriam ser analisados pelos
pais com naturalidade. acaham se translollll ando
em verdadeiros prohlemas. Mesmo que a
cOITeriado dia-a-dia impeça uma relação mais
próxima com os tilhos, a psicóloga destaca a
imp<1I1ânciado acompanhamento e do interesse
dos pais nopmcesso de aprendizagem da cliança
e do adolescente.
Embora os índices de repetência não sejam

ha."tantesigni ficativos nas escolas particulares,
em cujas carteiras sentam-se sobretudoclianças
de melhor poder aquisitivo, eles se mostram
impressionantes nas escolas púhlicas; onde a.u,
maioria das crianças é proveni • - de famílias
sem recursos. Isto signilicadizerque as escolas
particulares trabalham com um púhlico mais
hem informado, hem nutrido e com
disponibilidade financeir.l. l)ara pagar
acompanhamento especial parL filhos, como professores
pat1iculares e aula."de reforço.
Mesmoassim, cercade'4%dos alunos das escolas privadas

têm que repetir o ano. Por que isso ocolTe? Para Edith Lins
Eto, que também responde pelo setor de Psicologia Escolat'
do Colégio Promove, os problemas emocionais, a
superproteção ou a omissão dos pais e, às vezes, a falta de
amadureci me11lOdo estudante podem ser algumas causas da
repetência, embora muitos pais ainda acreditem na
"malandragem" como a causa mais provável. Por isso,
entender a criança e o jovem como seres em formação física
e mental é o primejro passo para estahelecer U1'narelação
saudável esem cobranças excessivas, que acabam, na verdade,
gerando ansiedade no estudante.
Muitas vezes oque pode estar ocorrendo é um descompasso

entre a forma de se trabalhar os conteúdos escolares c a
capacidade d absorção do estudante, sobretudo a criança,
que ainda não desenvol veu tota!mente suas estmturas mentais
para receber e decodi ficar determinadas informaçües. E isso,
segundo Edith, é en"oneamente entendido como "burrice".
Cadacriançaé deumjcito, tem características muito próprias

Apsicóloga Edlth Lins
defende ;:Icompanha-
mento da supervisão
psicopedag6glca para
diagnosticar cadacaso
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