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Educação

‘Ospaisjánãosabemserpais’
Semtempo,estressadose
semautoridade,elesfazem
atéaulasparareaprendera
educarosfilhos

Hojeemdiaamaioriados
paisestáperdida.As
criançasreinamdentro
decasa,têmtodasas
vontadessatisfeitase
assimvãoseperdendo”

MARIANALENHARO
mariana.lenharo@grupoestado.com.br

Filhostêmacessoàs
informaçõessemajuda
dosadultos,quetêmsua
autoridadefragilizada
Tânia Queiroz, responsável pelo
family coaching no País, propõe
workshops temáticos para “fornecer recursos emocionais que os
pais possam usar para melhorar o
funcionamento da equipe-família”. Segundo ela, as famílias já perceberamqueomaucomportamentodosfilhosestárelacionadoàdesatualização do método de educação
que conheciam. “Descobriram
que precisavam de ajuda para
orientá-los na educação dos filhos
e harmonia familiar e que não podiamselimitarapagaramensalidadedasescolasepresentearosfilhos
paracompensarsuaausência”,diz.
PresidentedaSociedadeBrasileiradeCoaching,VilleladaMattacritica o uso do termo ‘coaching’ para
se referir à abordagem praticada
porTânia,jáqueumdosprincípios
dessa técnica é que o trabalho seja
personalizado para as necessidades de cada indivíduo ou grupo.
“Coachingéapalavradamodaeela
está sendo banalizada. Quando façopalestraseworkshopsparadiversas famílias, faço um treinamento.
Issonãoépersonalizado”,informa.
O método do family coaching já
vem sendo aplicado nos EUA e na
Europa desde a década passada e
foi tema de um livro publicado no
fim do ano passado pelas psicólogas portuguesas Ângela Coelho e
Sandra Belo (veja ao lado).
Independentemente do nome
usadoparadesignaraajudaprestada aos pais, Silvio Barini, diretor do
Colégio São Domingos, na zona
oeste,confirmaosentimentodedesorientaçãoentreasfamílias.“Algumas têm o ímpeto muito assumido
deterceirizaraeducaçãodeseusfilhos e, ao serem solicitadas diante
de algumas questões, dizem que
vãoenviaroterapeuta,opsicopedagogoouababáparaoatendimento
na escola”, constata. ::

LUCIANADEOLIVEIRA,MÃEQUE
PROCUROUAJUDAPORCAUSADOFILHO

AYRTON VIGNOLA/AE

As famílias estão pedindo ajuda
paraeducar suascriançasedesistiram de cumprir a tarefa sozinhas,
terceirizando-aparaterapeutas,pedagogos, babás e outros profissionais. Já existe até um serviço especializadoemsocorrerpaisdesorientados, o coaching family, uma opção que conquistou a Europa anos
atrás e agora chega a São Paulo por
meio da pedagoga Tânia Queiroz.
Toda essa dificuldade doméstica, dizem os especialistas, surge
porqueospais,atualmente,têm de
lidar com questões que não afetavamgeraçõesanteriores:novosformatos de família, a falta de tempo
para conviver com os filhos e a culpa que sentem por causa dessa ausência, refletida na dificuldade de
imporlimites.Soma-seaissooacesso quase ilimitado das crianças às
informações,semanecessidadede
adultos, tirando deles o status de
fontes da experiência e do saber.
A urgência dos pais por algum tipodeajudaestáevidenteparaapsicopedagoga Quézia Bombonatto,
presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. “Os pais não
estão sabendo ser pais. Têm medo
de colocar limites e perder o amor
dosfilhos.Estãoconfundindolimite com repressão”, afirma. Segundoela,osfilhospercebemessainsegurançaetornam-setiranos,fazendo com que suas vontades sempre
prevaleçam.“Fazerumtreinamentoespecíficoéumprocessofacilitador, não imprescindível. Participar
das atividades que a escola oferece
e se aproximar do filho, passando
mais tempo com ele, já ajuda.”

(Ospais)descobriram
queprecisavamdeajuda
profissionalpara
orientá-losnaeducação
dosfilhosequenão
podiamselimitara
pagarasescolase
presenteá-lospara
compensarausência”
TÂNIAQUEIROZ,PEDAGOGA
QUEAPLICAOFAMILYCOACH

Luciana Maruca de Oliveira com o filho Bruno, 9 anos, na escola em que o menino estuda: mãe passou por treinamento para impor limites à criança

PARA ENTENDER
>> Coaching éuma ferramenta
usadaparaseatingir metas
objetivas,por meiodaqual um
coach(doinglês, treinador)treina
epreparauma pessoapara queela
chegueaseus objetivos.Segundo
opresidentedaSociedadeBrasileirade Coaching,Villela daMatta,o
métododifere deoutras estratégiasporserumtrabalho personalizado,por estabelecer metasmuitobemdefinidase por prever,
alémdo treinamento,aaplicabilidadedo conceito aprendido.
>> Esse conceitopode sertanto
aplicadoàvidaprofissional
quantoàvida pessoal.Mattadestacaaimportância do coachingno
desenvolvimentodosrelacionamentosemgeral.“Ter relacionamentosconflituososéuma das
principaiscausas dabaixaperformancedo individuo,tanto do pontodevistaprofissional quantodo
pontodevista social”,diz.
>> O presidentedaSociedade Brasileirade Coachingexplicaque a
técnicaajudaapessoaadesenvolverhabilidadesdeconvivência.
“Quandosedesenvolveessashabilidadesdentro de casa,elas serãoreplicadasnasociedade.Ao
mesmotempo, seo indivíduo é
fracassadodentrodafamília,é
difícilqueeleconsiga serbem
sucedidoforadela”, afirma.
>> O coachingé umatécnica que
podeserpraticada por pessoasde
diferentesformações.Parasecertificardequeo profissionaltem
umaformaçãoadequada naárea,
épossívelentrar emcontato com
aSociedadeBrasileirade Coaching:www.sbcoaching.com.br

Ospaisnãoestão
sabendoserpais.
Elestêmmedode
colocarlimitese,dessa
forma,perderemoamor
dosfilhos.Pensoque
estejamconfundindo
limitecomrepressão”
QUÉZIABOMBONATTO
PRESIDENTEDAASSOCIAÇÃO
BRASILEIRADEPSICOPEDAGOGIA

Sem medo de
dizer ‘não’ e de
impor limites
Quandoparticipou de um
dosworkshops defamily
coaching,aorientadora educacionalLucianaMaruca deOliveira,mãe deBrunoHenrique, de9
anos,sentiu-se profundamente
identificadacomuma situação
descritanasaulas: ado sentimentode culpaqueos pais têm
pornão estarempresentesem
todososmomentos davidade
seusfilhos.
"Hojeemdia amaioriados
paisestá perdida.Ascrianças
reinamdentro decasa, têmtodasas vontades satisfeitase
assimvão seperdendo",afirma.
Elacontaque, dentro daescola,
essecomportamentose manifestaemdesobediência, desrespeitoaoscolegase aosprofessores,além decarência afetiva,já

queuma criançaque nãorecebe
limitestambémnão sente-se
querida.
Asessãode coachingfez Lucianaenxergar, por exemplo,
queela nãoprecisavadeixar o
filhoBrunoHenrique,de 9anos,
mexerem seunotebooknovo
semantes pedirautorização.
Segundoaorientadora,éuma
questãodeesclarecerquequem
coordenaoespaçoéoadulto.
"Ganheiumnotebookumdiae,
nodiaseguinte,elejáestava
usandoparaassistiraumfilme.
Secedermosumavez,vamos
cedersempre,porissodeixeiclaroqueonotebookerameueque
eudecidiriaseelepoderiausar."
Osegredoque Lucianadescobriudurante apalestra équeos
paisnãodevem sentirculpaao
negaremalgoparao filho.Pelo
contrário,jáque esseslimites
serãoimportantes paraque ele
aprendaaviveremsociedade,a
compartilhare aceder.

Larefamíliaemharmonia
As psicólogas Ângela Coelho e
Sandra Belo, de Portugal, tinham
o sonho de criar juntas um projeto em que pudessem trabalhar
“com famílias e para famílias”.
Embusca desseobjetivo, concluíram a formação em coaching parental na Inglaterra e em life coaching em Portugal. Ambas mães –
Ângela tem duas crianças e Sandra,três–puderamtestartodosos
conceitos que em seguida passariam para outros pais e mães.
A dupla é procurada por questõesrelacionadasàgestãodotempo,àdisciplina,àgestãodoestresse em determinadas horas do dia
ou em determinados momentos
da vida familiar, além dos casos
de pais e mães divorciados que se
sentemsozinhoscomtantasquestões para administrar.
“O ritmo de vida que se vive
atualmente e as muitas exigências com que são confrontados todos os dias
(das perspectivas profissional e pessoal) fazem
com que os pais sintamse culpados pelo pouco
tempo que passam com
os filhos”, conta Ângela.
É nesse ponto que as
psicólogas entram: para
ajudaros pais a administrarem e aproveitarem

melhor o tempo em família sem
deixar de investir na carreira.
Atualmente,aspsicólogasoferecem o coaching por telefone,
e-mail ou de forma presencial,
atendendo pacientes de várias regiões de Portugal e de outros países. “Neste momento, estamos
elaborando projetos para empresas brasileiras que gostaram muito da nossa abordagem. Queremos chegar aos pais e mães brasileiros por e-mail, telefone ou por
meio de empresas”, diz Ângela.
Em outubro do ano passado, as
psicólogas publicaram o livro Family Coaching: 36 desafios para
paisextraordinários,emquecompartilharam histórias de famílias
com que cruzaram nos dois primeiros anos em que trabalharam
naárea(elenãofoilançadonoBrasil, mas pode ser comprado pelo
site www.mediabooks.com).
Elas consideram importante passar a mensagem de que é normal
ter dúvidas e errar e que
o trabalho delas é
apoiar os pais a encontrarsoluçõesealternativas que os deixem mais
felizes e completos. ::

Irene Cassola Pardal – Aos 70
anos, eraviúvade Claudio Pardal.
Deixa os filhos Celia, Mario, Claudia
e Marcelo. O enterro foi no Cemitério Primaveras.
Sonia Marques Ferreira – Dia 29,
aos 53 anos, era filha de José Marques Ferreira e Maria Thereza Ferreira.Ocorpofoitransladadoparao
Crematório da Vila Alpina.
Wander Almeida Prado – Aos 87

anos, era filho de Aristides Walter
PradoeOliviadeAlmeidaPrado,CasadocomVicenciaJuliãoPrado,deixaumfilho.OenterrofoinoCemitério Parque dos Girassóis.
Victorino Gasparotto – Aos84
anos,eracasado comAparecida Diva M. Gasparotto. Deixa os filhos
Ademir,Sueli,LeilaeElaine.Oenterro foi no Cemitério Primaveras.
Mario Clementino Pimentel – Aos

Dupla de psicólogas
tem livro sobre o tema

PINGUE-PONGUE

SÍLVIOBARINI

DiretordoColégioSãoDomingos,nazonaoestedacapital

Educaçãoterceirizada
O educador Silvio Barini é diretor de uma das escolas particulares mais tradicionais da capital.
Os pais atualmente estão
precisando de ajuda profissional para educar seus filhos?
Isso é uma evidência. Cada vez
mais os adultos recorrem aos
chamados ‘profissionais de
apoio’ para acompanhar suas
crianças. Não é incomum recorreremàsescolasembuscadeajuda no tratamento, inclusive, de
questões de ordem privada. Cabe à escola, muitas vezes, filtrar o
que é de sua competência.
O que é, então, da competência
dos pais, das famílias?
Algumas famílias têm o ímpeto
muito assumido de terceirizar a
educaçãodeseusfilhos.Chegam
a dizer que não admitem que a
escola lhes atribua necessidade
de acompanhamento familiar
para as questões escolares, por
exemplo.Outras,aoseremsolicitadas diante de algumas questõesdosfilhos,dizemquevãoenviar o terapeuta, o psicopedagogo ou a babá para o atendimento
na escola.
Quais são as principais dificuldades para os pais na criação
dos filhos atualmente?
A ausência é a primeira questão
visível. Os pais são levados, por
suas obrigações profissionais, a
não terem tempo para acompanhar o desenvolvimento de suas
crianças. Disso decorre a insegurança das crianças, que não sabem o quanto podem contar
com os adultos mais diretamen-

Sãopaisausentes,
neutralizadosnoexercício
daautoridade,
estressadospelas
exigênciasprofissionaise
queescolhemnãoconflitar
comosfilhos,preferindo
ser‘amigões’,masosfilhos
necessitamdafunção
paternaparacrescerem”

te relacionados a elas, tanto do
pontodevistaemocionalquanto
dasobrigaçõespessoais.Emmuitoscasos,issoproduzgrandedificuldade no amadurecimento.
Comoasferramentastecnológicas agem nesse processo?
Nos últimos 15 anos, a presença
maciçadastecnologiasdecomunicação no cotidiano expõe todos nós a uma ‘hiperestimulação’ informativa, imagética, comunicacional. Vemos nas crianças mais claramente os sintomas
dessacondição:informam-sesobretodososassuntossemnecessidade de adultos ou de escolas.
Ora, as figuras de autoridade
cujos suportes eram a experiênciaeo saber acabamficandosem
legitimação.
A partir da representação dos
adultos por esse viés, como as
criançaseadolescentesvãoaceitar os limites colocados por eles
e que são fundamentais para o
amadurecimento?
Combinando os fatores já levantados aqui, ficamos com pais ausentes, neutralizados no exercício de autoridade, estressados
pelas exigências profissionais e
que escolhem não conflitar com
os filhos, preferindo ser ‘amigões’, quando os filhos necessitam da função paterna/materna
para crescerem.
O que acha do family coaching?
Acho arriscado o formato, mas
respeito a tentativa de buscar alternativas para a ação educativa
sem essa ‘terceirização’. Se entendi bem, o family coaching é
uma espécie de formação dos
adultos para a educação familiar. Isso é louvável, porém é preciso saber como é feito. Cada famíliatemcaracterísticassingulares, necessidades diversas.
Qual é o risco na sua opinião?
Se o workshop, uma expressão
que vem do universo corporativo e já inspira inquietação, apresentasoluçõespré-fabricadaspara que sejam empregadas em
qualquer circunstância, obviamente a chance de frustração é
grande. :: M.L.

FALECIMENTOS
Luiza Lopes Valderrama – Dia 29,
aos 87 anos, era filha de José Lopes
ValderramaeAndreaRajaLopes.DeixaafilhaElisabeth.OenterrofoirealizadonoCemitériodaVilaFormosa.
Idalina Alice dos Santos Ievens –
Dia29, aos 87 anos, era filha de Joço
Francisco Rezende e Amelia Clara
dosSantos.Deixa osfilhosJaime Gabriel,MariaAmelia,IsabelIdalinaeJo-

çoBatista.OenterrofoinoCemitério
ParquedasCerejeiras.
MariaOliviadaCosta–Aos81anos,
era casada com Sebastião José da
Costa.DeixaosfilhosAntonio,Angelo, Maria e Rosangela. O enterro foi
realizadonoCemitério Primaveras.
Luzia Alves Joaquim – Dia 29, aos
72anos,erafilhadeManoelFrancisco
Alves e Olinda Gomes Alves. O enterrofoinoCemitériodaQuartaParada.

76 anos, era casado com Ivone de
Souza Pimentel. Deixa os filhosMario,Ivani,Ines,Irani,IlmaeIrisImaculada. O enterro foi no Cemitério Primaveras.
MISSAS
EuniceDiasBrunini–Hoje,às18horas, na Paróquia São José do Jardim Guancã, Praça Luiza de Marillac, 266, Jardim Guancã (7º dia).
Ziláde Oliveira– Amanhã, às 17 ho-

ras, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, Praça Garibaldi, em Curitiba
(PR).
Antonio Luiz Calvitti Massarelli –
Hoje, às 18h30, na Igreja Santa Margarida Maria, Avenida Lins de Vasconcelos, 2.129, Vila Mariana (7º
dia).
Geraldo Leite de Moraes – Hoje, às
19 horas,na Igreja São GabrielArcanjo,
Avenida São Gabriel, 108, Jardim Paulista
(2ºaniversário).

