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"Nenhuma criança
consegue aprender

se estiver triste"

A poucos dias do início de

mais um ano lectivo, [orge
Rio Cardoso lançou Este

Ano Vais Ser o Melhor Alu-
no! Bora Lá?- uma espécie de ma-
nual para miúdos a partir dos 10 anos.
Editado pela Guerra e Paz, o livro

quer ajudá-los a ter motivação para
estudar, organizar apontamentos e

abordar as disciplinas-problema,
como a Matemática, sem os privar do

tempo de lazer. Licenciado em Eco-

nomia e doutorado em Ciências So-

ciais, o professor, de 58 anos, é con-
selheiro de muitas escolas do País.

"Nas minhas palestras digo sempre
aos miúdos que fui mau aluno e eles

gostam de ouvir isso", diz em conver
sa com a SÁBADO, no ISCSP, em Lis-

boa, onde dá aulas.

Este livro é dirigido a miúdos de

que idades?
A partir dos 10, 11 anos. O que não

quer dizer que os pais não o possam
ler e interiorizar o método, porque
lhes vai ser útil no acompanhamento.
Há uma coisa fundamental, não só

no estudo como na vida, que é criar
hábitos de trabalho. As crianças de-
vem ter regras desde sempre. Uma

criança que chegue ao pré-escolar
sem regras está condenada ao insu-

cesso, porque dificilmente aceita que

seja um estranho a impor-lhe limites.

Em 2012 lançou O Método Ser
Bom Ahmo, Bora Lá?, e agora Este
ano vais ser o melhor ahmo! Bora
tó?Qual é a diferença entre eles?

Este é um livro mais prático, que se

baseia nas experiências de centenas
de palestras que fiz pelo País. Foi as-

sim que me apercebi dos problemas

que os miúdos vivem no mundo ac-
tual e identifiquei as causas do insu-
cesso escolar. São sete. Além disso, é

um livro esquemático que os ensina

a organizar apontamentos ou a ter

motivação. A linguagem é simples,
está dividido por panes e a ideia é

praticar. 0 que costumo dizer-lhes é

que ninguém passa a ser bom aluno
de um dia para o outro, não há uma
metamorfose, é degrau a degrau.

Quais são as principais causas do

insucesso escolar?
A falta de foco, a falta de atenção, a
ausência de criatividade, a não res-

ponsabilização, a falta de disciplina e

de regras, a dificuldade de interpre-

tar, a desmotivação e a ausência de

resiliência - começa um exercício,

não corre bem e imediatamente
desiste. Todas estás capacidades se

treinam e têm muito a ver com a

inteligência emocional. Há um estu-

do que refiro e que é baseado no se-

guinte: porque é que as pessoas têm

sucesso? Havia uma hipótese de

partida que era o coeficiente de inte-

ligência. Mas o coeficiente de inteli-

gência, seja alto ou baixo, mantém-
-se ao longo da vida. Ou seja, só ex-

plica 20% do sucesso das pessoas, os

outros 80% estão relacionados com

a inteligência emocional, coisas que

podemos adquirir, trabalhando.

Aponte-me a causa mais frequen-
te do insucesso?

[ulgo que é a desmotivação e a au-
sência de resiliência. Por isso é que
na primeira pane do livro eu explico
o que é estudar e a importância da
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concentração para interpretar o que
se está a ouvir ou a ler.

Não acha que eles têm de encon-
trar essa motivação na escola, nos

professores?
Sim. A escola é muito boa a detectar

insuficiências, a apontar aquilo em

que os alunos são maus. Mas é muito

incapaz de lhes elogiar os talentos.

São idades em que ninguém quer
perder a um jogo. Se é para perder
então preferem brincar a outra coisa,
desinteressam-se. Muitos deles são

conotados com más classificações e
conformam-se.

Foi um bom aluno?
Fui mau aluno e sentia-me muito
descriminado e triste por estar a
dar um desgosto aos meus pais.
Chumbei na 4 à classe e naquele
que é hoje o 7 a ano. Nas minhas

palestras, digo sempre aos miúdos

que fui mau aluno e eles gostam de

ouvir isso.

Identificou o seu problema?
Sim. Há um que é fundamental, que

parece uma banalidade, mas não é
não há criança nenhuma que consi-

ga aprender se estiver triste, depri-
mida. Uma criança para aprender
tem de ter alegria, a vida dela tem de

fazer sentido, tem de haver equilíbrio
entre o estudo e o que lhe dá prazer.
Essa auto-estima pode ser ganha em
actividades. Falo por experiência
própria: quando comecei a fazer

atletismo no Benfica passei a ser

disciplinado, o que fez de mim um
bom aluno e uma criança mais feliz.

Quais são as actividades mais
indicadas?

Qualquer uma que a criança goste,
com a qual crie vínculos emocionais,

e que pode ir além do desporto. Pode

ser música, dança ou teatro. Isso vai
trazer-lhes auto-estima e uma capa-
cidade de ver o mundo de forma di-
ferente.

Defende que deveria existir uma
disciplina para ensinar a estudar?
Acho que sim porque há muitos
miúdos que não têm método de es-
tudo e que precisam de aprender a
fazer apontamentos, a ler um livro e

a resumir por palavras suas. É essen-
cial criar rotinas e ter organização
mental. Temos de ter em conta que
as crianças aprendem de formas di-
versas. Umas aprendem a mexer-se
- aquelas a quem se diz "está sosse-

gado e olha para mim", o que é erra-
do - outras a ler, a escrever, a ver
um vídeo...

Também diz que os disparates são

importantes. Porquê?
Acho que no 1 Q ciclo deveria exis- O
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O tir uma disciplina de disparates,

que podia ser "disparatologia". Por-

que dizer disparates não é sinónimo

de má educação, eles não devem ser

reprimidos porque isso estimula a

imaginação, que é hoje muito
valorizada nas empresas.

Como é que se convence um miú-
do que estudar não é uma seca?

Aqui há um papel fundamental que
cabe aos pais que é dar-lhes con-

fiança. Os miúdos têm de confiar que
da escola vai resultar qualquer coisa,

que os professores não estão ali para
os tramar, etc. Temos de tentar que
os nossos filhos se]am vencedores.

E um vencedor não é o que chega
em primeiro, é aquele que ultrapassa
as insuficiências.

Os pais devem controlar as datas
dos testes e os TPC?

Se um miúdo não fez o TPC, os pais
não devem ir a correr ajudar. Ele tem
de sofrer as consequências disso

porque é a partir dessas frustrações
naturais que vai ganhando autono-
mia e responsabilidade. A frustração
faz parte da educação.

Em muitos casos, os pais recorrem
a explicadores. Concorda?
Desde que não se tornem expllco-
-dependentes, sim. Costumo dizer

que a explicação serve para "apagar
um fogo", para quando se perdeu o
comboio numa determinada disci-

plina, mas sempre dizendo à criança

que aquilo custa dinheiro Por exem-

plo, a gestão da semanada é muito

pedagógica, o respeito pelo dinheiro
é fundamental na educação.

Acha que os pais se fixam
excessivamente nas notas?
Acho que sim, criticamos excessiva-

mente e, por vezes, baseamos tudo

nas notas. Devemos elogiar o esforço

que os miúdos fazem mesmo quan-
do a avaliação não é boa. Temos de

nos focar no processo porque se este
for bem feito, a nota aparece.

Deve-se premiar os miúdos

quando têm boas notas?
Os pais devem apostar na motivação
intrínseca, que é a criança ter brio no

que conseguiu, e não tanto na moti-

vação extrínseca, que é o modelo da

compensação, que não deve ser mo-
netária, mas de tempo livre e liber-
dade. O que não quer dizer que em
determinadas alturas não premeie o

meu filho com aqueles ténis que ele

andava a pedir, se tiver boas notas.

É a favor dos castigos em que
situações?
Eu digo sempre aos pais para fugi-
rem à lógica do castigo - tirar os te-
lemóveis, não deixar ver televisão

nem ir ao Facebook - porque parece
uma vingança. Primeiro tem de se

definir regras desde cedo e praticá-
-las, determinando que o estudo se

sobrepõe sempre as actividades. Aí.

se a criança falhar, ela é que se está a

castigar a si própria.

O que aconselha para enfrentar as

disciplinas-problema?
Aconselho sempre que a criança
tenha hábitos de trabalho para não
haver pressões na véspera dos testes.

O primeiro passo é programar o es-
tudo e a brincadeira, criando uma

responsabilização. Os pais não se de-
vem centrar muito no facto de ela es-
tudar uma hora ou duas, mas mais na

realização da tarefa. Depois podem
pedir para ela explicar a matéria que
estudou ou fazer-lhe perguntas.

Fazer apontamentos tem regras.
Quais são?
Há pequenos truques. Sejam quais
forem os apontamentos, devem ter

uma espécie de folha de rosto com o

nome da disciplina, os capítulos da
matéria e as subsecções, o que per-
mite ter uma visão global, fotográfi-
ca. A seguir vem a compreensão do

que se escreveu, à mão ou a compu-
tador. Depois há várias técnicas para
verificar o que se memorizou, como

imaginar que se está a dar uma aula

e ir falando da matéria, ou escrever

numa folha o que se aprendeu.

No livro também dá dicas para
fazer a diferença nos testes
escritos. Quais são?
O teste escrito também é uma

operação de sedução para com o

professor. Há vários "truques", como
sublinhar palavras-chave nas respos-
tas, além de não se deixar questões
em branco - devem fazer-se ainda

que se seja de forma sucinta, mas que
demonstra conhecimentos, nem que
sejam ao lado.

O que aconselha a um aluno que
bloqueia nos testes?
Há uma parte do cérebro, a que nós

chamamos de reptiliano, que são os

sentimentos primários. Ou seja,

quando estamos em pânico não

conseguimos aceder aos nossos

conhecimentos enquanto não nos

acalmarmos. Nesses momentos, o

melhor é respirar fundo, falar com

o professor, em vez de insistir em

escrever, mesmo com as lágrimas a
caírem para cima do teste.

E quando os miúdos se dizem víti-
mas dos professores?
Não se deve alimentar os desculpo-

-dependentes. Não há professores
incriticáveis. mas os pais não devem

ter desabafos sobre as insuficiências

dos professores junto dos miúdos. A

sintonia entre os pais e a escola é

muito importante. O
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