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Pesquisa realizada pela psicóloga e pedagoga Clarice Kunsch mostra que as crianças podem ficar
apáticas se forem excessivamente controladas pelos pais (e professores) e enfrentarem uma
agenda cheia de atividades.

Marina Kuzuyabu

A falta de encantamento e iniciativa de algumas crianças sempre chamou a atenção da psicóloga e
pedagoga Clarice Krohling Kunsch. A profissional resolveu encarar a questão e investigar as raízes
do problema. Seu palpite inicial era de que o excesso de bens materiais estaria causando essa falta de
interesse generalizada, que ela também chama de “tédio existencial”. Sua pesquisa acabou rendendo
uma tese de mestrado, defendida em 2013 no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
(USP).

Por meio de observações e entrevistas realizadas com pais e crianças de 5 a 7 anos, a pesquisadora
concluiu que, na verdade, a apatia está relacionada com o excesso de controle dos pais sobre seus
filhos e com a agenda saturada de atividades enfrentada desde cedo pelos pequenos. Acostumados a
cumprir uma rotina puxada – que começa cedinho na escola e se estende até o final da tarde em uma
academia ou instituto de esportes, línguas, artes, etc. – e a obedecer a ordens sobre o que fazer e
como fazer a todo o momento, os jovens alunos vão, aos poucos, perdendo a iniciativa e deixam de
reagir naturalmente.
Na escola, as crianças podem até “travar”, deixando de assimilar conteúdos e de responder
prontamente a questões por receio de errar, como explica Clarice na entrevista que segue. “Estou
falando de uma minoria, mas é uma minoria que, do meu ponto de vista, não deveria existir”,
especifica. Clarice também fala sobre os impactos de se adiantar conteúdos na Educação Infantil e
sobre a expectativa exagerada dos pais em relação ao futuro de seus filhos.
Como se deu o processo de realização do estudo? Com quantas crianças você trabalhou e qual
era o perfil delas? Fui para uma escola particular de nível socioeconômico alto, em São Paulo, e
convidei todos os alunos com idades entre 5 e 6 anos para participar. Das 40 solicitações enviadas às
famílias, tive retorno de apenas nove. Para ampliar o universo pesquisado, estendi o convite aos
alunos da 1ª série do ensino fundamental, que têm idades entre 6 e 7 anos. No total, entrevistei 30
crianças e 14 pais. Na abordagem com os adultos, investiguei como era a rotina de seus filhos, quais
eram os hábitos de consumo da família, como aproveitavam os finais de semana, que tipos de
viagens realizavam, como comemoravam as datas de aniversários, enfim, qual era o perfil de
consumo deles. Em um segundo momento, parti para um levantamento a respeito dos sentidos que a
família atribuía a determinadas coisas, quais eram as expectativas em relação ao futuro dos filhos e
como
eles
percebiam
a
criança
em
casa.

E como foi o contato com as crianças? Como elas contribuíram com sua pesquisa? Tinha
planejado ouvir apenas os pais, mas depois percebi que seria interessante também escutar a criança
para ter o ponto de vista delas. As entrevistas foram mais simples, mas, da mesma forma, procurei
saber o que elas faziam fora da escola e quais eram seus interesses. A pesquisa também foi feita com
base em observações dos alunos dentro da rotina escolar.
Você conta que percebia um desinteresse por parte de algumas crianças durante as atividades
realizadas na escola. Como você entendia esse problema antes da investigação que
realizou? Quando comecei minha pesquisa, acreditava que o problema era o consumismo, o excesso
de bens. Como muitas crianças de hoje têm de tudo, achava que o mundo estava se tornando
desinteressante para elas por essa razão. Mas conforme avancei nas entrevistas e nas observações na
escola, fui percebendo que a criança pode ter muita coisa e se relacionar com aquilo de forma
saudável. Hoje vejo que o problema está na maneira como a vida é consumida. Vejo um número
cada vez maior de famílias encarando os filhos como um projeto. Outro dia escutei uma mãe dizer:
“pago escola, psicopedagogo, fonoaudiólogo e meu filho não melhora as notas”. Mas ele não é uma
mercadoria ou um projeto que você desenvolve dentro de uma empresa e que se fizer tudo certo ele
será bem-sucedido.
Hoje se discute muito que as crianças não têm limites. Mas sua pesquisa mostra justamente o
contrário:
que
há
excesso
de
limites.
Realmente há mais limites. As crianças estão cada vez mais institucionalizadas, envolvidas em
atividades dirigidas por outro adulto. Isso acontece porque, em várias famílias, tanto o pai como a
mãe trabalham fora. Muitas vezes, eles não têm um profissional de confiança para cuidar de seu filho
depois que ele volta da escola e aí acabam mandando-o para um clube ou para uma escola de
idiomas, por exemplo, porque sabem que naquele local ele estará seguro. Assim, ele fica sob a
intermediação de um adulto o dia inteiro. É claro que uma criança precisa disso. Isso é necessário
para a integridade, para a segurança física dela. Mas o problema é que ela fica o tempo todo ouvindo
o que fazer. Em casa não é diferente: alguns pais determinam qual é a hora de brincar, de desenhar,
etc. Tem muito pai e mãe supercontrolador e superprotetor.
Como você apontou, esse excesso de atividades extracurriculares está relacionado com o estilo
de vida moderno das grandes cidades. Considerando que essa é a realidade de muitas famílias
brasileiras,
como
contornar
o
problema?
Sempre falo para os pais: não é a vida da criança que determina a realidade familiar, mas o contrário.
Se os dois trabalham, é necessário se adaptar, claro. Mas é preciso investigar o que está motivando
os pais quando colocam seus filhos para fazer uma atividade. É por segurança? Competição?
Expectativa? Entre os pais hoje há uma expectativa muito grande para criar os gênios do futuro, os
próximos presidentes de empresas. Então, esses pais vão procurar aulas de mandarim, por exemplo,
porque dizem que essa é a língua do futuro. Mas isso é uma previsão, ninguém sabe ao certo qual
será a demanda para isso. Também existe uma competição entre as famílias, que não é escancarada,
mas está ali. Os pais veem que o coleguinha do filho está fazendo uma atividade e logo pensam que
deveriam colocar o deles para também fazer alguma coisa. Então, reforço, é preciso ver quais são os
valores que estão permeando essas decisões e ficar atento às reações da criança. Tem criança que
aguenta uma batelada de coisas, mas tem criança que não. É preciso respeitar o limite de cada um.

E como o tédio se manifesta a partir dessa situação? Quais são as consequências disso?
Por estarem o tempo todo fazendo alguma coisa, com alguém por perto controlando, as crianças
ficam sem saber o que fazer quando se veem sozinhas, à toa. Cada vez mais você encontra crianças
que perguntam “agora brinco do quê? Agora faço o quê? ”. Mas como isso é possível, não saber o
que fazer na própria casa? Crianças saudáveis do ponto de vista mental e físico se envolvem com
qualquer coisa. Mas os jovens com sinais de tédio precisam de um empurrãozinho; não têm
criatividade e espontaneidade, características que considero fundamentais na infância. É claro que
tem aquele tédio comum, que acontece quando você está na fila do banco, no aeroporto ou em
qualquer outra situação sem fazer nada. Mas tem aquele tédio existencial que é mais profundo. É um
pouco exagerado falar assim, mas vejo tédio na criança quando ela não se interessa por nada e fica
esperando alguém que traga ideias, que diga o que fazer.
A criança deve então ser deixada sozinha mais vezes? Por que é importante dar esse espaço
para
elas?
O adulto tem de estar presente, mas estar presente não significa estar ao lado. A mãe pode estar no
quarto e a criança na sala brincando. Não precisa estar junto, vigiando. Brincar é um processo que se
aprende, que precisa da mediação de alguém no começo, mas depois a criança deve ser deixada
sozinha para enfrentar o desafio de fazer aquilo de forma independente. Isso favorece a criatividade,
a espontaneidade e também a fantasia. Para uma criança, um carrinho não é só um carrinho. Aquilo
pode voar para ela. Mas dependendo de quem fizer a mediação, essa fantasia pode ir por água
abaixo. Como o adulto tem a tendência de apresentar as coisas mais prontas, a possibilidade de a
criança fazer suas próprias descobertas é eliminada nesse contato. E hoje tem alunos pequenos que já
perderam a capacidade de fantasiar. Você mostra um bichinho de pelúcia e eles não veem nada além
daquilo. Então me pergunto: para onde está indo esse encantamento? É esperado que a escola fique
muito chata mesmo nesse contexto.
Quais são os impactos desse desinteresse no desenvolvimento das crianças e, principalmente,
no aprendizado? Entrevistei uma criança que tinha uma agenda muito lotada. Conversando com
seus professores, eles relataram que ela “trava”. É tanto conteúdo que ela não consegue administrar.
Pode surgir também insegurança. O aluno só se expressa quando tem certeza do que está falando, o
que é ruim para a sua espontaneidade. Isso está relacionado à expectativa dos pais. Ele sente essa
pressão e fica com medo de falhar. Esse sentimento começa a “atropelar” o seu desenvolvimento e a
coisa deixa de fluir.
Como essa realidade está se refletindo nas escolas? Os professores também estão
superprotetores e supercontroladores? Não sei se é um movimento dos professores, mas volta e
meia ficamos sabendo de escolas que estão promovendo brincadeiras na hora do recreio. Acho triste
saber que há alunos precisando de alguém para contar histórias, de alguém que ofereça materiais
porque senão eles não conseguem brincar, não sabem o que fazer. Acredito que na escola deve haver
momento dirigido, que acontece na sala de aula, e também o momento livre para o aluno fazer o que
ele quiser, se relacionar com quem quiser, brigar com quem quiser, ficar sozinho... isso é
fundamental. Mas acredito que isso está relacionado às expectativas sociais. As escolas estão
respondendo à demanda de alguns pais, que não querem pagar uma escola para deixar seus filhos
“apenas” brincando. Também vejo que há uma pressão cada vez maior para que a alfabetização seja
antecipada, o que é uma bobagem.

Quais
são
as
consequências
de
uma
alfabetização
antecipada?
A gente sempre brinca: quem, em uma entrevista de emprego, teve de responder com que idade foi
alfabetizado? A resposta é mais uma prova de que isso não faz diferença nenhuma. Mas muitas
escolas estão mudando o currículo em função dessas demandas do mercado. Os pais, por uma
questão de vaidade e competição, também querem uma escola que alfabetize seus filhos aos três,
quatro anos. Com isso, muitos conteúdos estão sendo antecipados, mas mais por uma cobrança
social. É claro que a criança tem capacidade para aprender, mesmo nessa fase, mas me pergunto: por
quê e para quê? Não faz nenhuma diferença ser alfabetizado com 4, 5, 6 ou 7 anos. Mas aquela que
foi alfabetizada com 4 ou 5 anos deixou de brincar para aprender a ler e escrever. Mas se ela não
brincar, não se sujar nessa fase, não vai ser no ensino fundamental que ela vai fazer isso.
Durante sua pesquisa, você também teve tempo de conversar com os professores. Pelo que você
notou, eles também estão atentos ao problema da apatia? Estão atentos sim. Mas vejo que na
avaliação que eles fazem a respeito do problema há muitas crenças envolvidas. Muitos acham que o
problema é o uso de equipamentos eletrônicos. Também tem profissionais que acham que as
crianças que têm algum tipo de dificuldade são aquelas em quem você percebe mais desinteresse.
Mas isso não é verdade. Não dá para pensar que a criança não se interessa tanto porque tem
dificuldade ou porque ela só gosta de videogame. Falta às vezes um olhar individual para aquele
aluno.
Quais contribuições os professores podem dar para frear ou reverter o problema? Acho que se
deve começar com uma mudança de olhar para deixar de enxergar aquela criança como alguém
adoecido. Depois disso, os professores devem avaliar a rotina dela e aí alertar quem está envolvido
com ela. O que os pais vão fazer com a informação não dá para controlar e o professor tem de saber
lidar com essa frustração. Mas o importante é nunca deixar de falar, nunca deixar de apontar.
Também ressalto que é preciso ter cuidado para não creditar o problema ao excesso de televisão ou
de videogame. Esse não é o caminho. Tem de olhar para aquela criança e tentar entender o que está
acontecendo verdadeiramente. Em sala de aula, o professor pode orientar suas práticas para criar
mais momentos de estímulo à criança que a motivem a participar mais, apresentar soluções, enfim, a
se virar. Essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho já quer as coisas prontas. Se
nada mudar, vai faltar uma reação mais espontânea às demandas lá na frente.

