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que não serve só para tirar boas notas”, 
afirma a psicóloga Clara Soares. “A 
gestão do stresse, a capacidade de lidar 
com a frustração, o trabalho de equipa 
preparam-nos para a vida fora da es-
cola.” Portanto, incite-o a esforçar-se: 
“A ideia que se lhes passa é que a vida 
não dá trabalho. E ter boas notas não 
se resolve 15 dias antes dos exames, dá 
trabalho e dura o ano inteiro”, nota Te-
resa. Clara sugere uma ideia: “Diga-lhe: 
imagina que a escola é como os níveis 
de computador: a pessoa vai tentando 
fazer sempre melhor e subir ao nível 
seguinte.”

2. Desactive 
          os ‘mitos’
 do estudo

Há muitas ideias-feitas sobre a melhor 
forma de estudar: diz-se que faz mal 
estudar com música, acompanhado, 
à noite. Errado: “Cada um é que deve 
perceber como é que estuda melhor”, 
ensina Teresa. “Há miúdos que os pais 
obrigam a ficar o fim-de-semana inteiro 
agarrados aos livros! É a coisa mais 
contraproducente que existe, o cérebro 
precisa de descansar.” Ou seja: “O aluno 
é que tem de se tornar o seu próprio 
treinador. É como nos ‘Perdidos’: há um 
mapa e uma bússola, e eles é que têm 
de encontrar o seu caminho.”

3. Não controle 
                  de mais 

“Os pais não podem ser controladores 
aéreos dos voos dos filhos. Este controlo 
é um ‘vício’ muito difícil de abandonar, 
mas tem de ser feito. As notas dos filhos 
não podem ser vistas como um reflexo 
da sua competência como pais”, afirma 
Clara: Então isto significa não andar 
em cima deles para fazer os trabalhos?: 
“Claro. O engraçado é que, quando 
entrevistámos alguns adolescentes que 
eram muito bons alunos, a maioria tinha-AAs autoras do livro ‘Vencer nos Exames’ 

[Ed. Sebenta] – um programa de treino 
para ter boas notas –, Clara Soares e 
Teresa Campos, dão-nos algumas ideias 
para ajudar o seu filho na escola.  

1. Mostre-lhe 
          para que é que 
estuda

“Tem de se ver o processo de estudo 
como uma necessidade de crescimento 

Ter boas notas 
consegue-se… 
começando bem 
logo no princípio 
do ano. Fomos saber 
quais são, afinal, 
os segredos 
dos bons alunos. 
Por Catarina Fonseca
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se tornado bom aluno sozinho. E é assim 
que deve ser: um processo interior. Se o 
adolescente não tem um esquema de orga-
nização autónomo, se só estuda quando o 
pai ou a mãe o obriga, arrisca-se a nunca 
o fazer sem eles. O estudo não pode ser 
uma imposição, mas uma atitude. E, na 
maioria deles, essa atitude nasceu porque 
eles foram responsabilizados.”

4. Treine-lhe 
          a autonomia

A família pode ajudar: “O saber estudar 
sozinho parte de um conjunto de atitudes 
de responsabilização não ligadas directa-
mente à escola”, diz Teresa. “Quando eles 
são habituados a resolver as coisas por 
eles próprios, fomenta-se o sentimento 
de responsabilização. Claro que se deve 
estar disponível, mas fazer os trabalhos 
com eles é contraproducente: nunca vai 
conduzir a uma interiorização da neces-
sidade do trabalho e do esforço.”

5. Não lhe imponha
         os seus receios 

“Nós não podemos salvar os nossos 
filhos da eventual desgraça em que 
podem cair de acordo com os nossos 
próprios medos”, lembra Clara. “Nas 
reuniões de pais, vê-se muito este medo 
de os filhos poderem falhar. Ora nem as 
coisas são assim tão dramáticas nem é 
assim que se resolvem. Se faz sentido 
um acompanhamento até certa altura, 
depois é preciso largá-los. 

“Os pais devem fomentar esta liber-
dade sob pena de passarem o resto da 
vida com eles às costas.” Dá um exemplo 
particular: “A minha filha a dada altura 
começou a dizer-me que só conseguia 
estudar se eu estivesse com ela. Parei 
logo com isso. Claro que a princípio se 
ressentiu, mas depois percebeu que tinha 
de ser ela a responsável, e reagiu. De outra 
maneira, eles não desenvolvem a capaci-
dade de lidar com a adversidade.”

6. Nunca o compare
         com outros

“Comparam-nos como comparam 
os mp3 e os telemóveis!”, nota Clara. 
“Claro que na escola isto atinge níveis 
absurdos. Ora, na adolescência, os pais 
devem evitar comparar os filhos, por-
que isso limita as possibilidades de 
experimentação. Eles já se comparam 
uns com os outros, não precisam que 
os pais façam isso por eles. Se, por um 
lado, tentam salvar os filhos de uma 
catástrofe imaginada, por outro, estão a 
criá-la quando os comparam com outros. 
É quase como uma cobrança.”

7. Premeie
         as conquistas

“Aquela ideia do ‘não fazes mais que 
a tua obrigação’ também é um erro!”, 
diz Teresa. “Os adolescentes devem ser 
recompensados não apenas pelos seus 
sucessos, mas pelos seus esforços.”

     Ter boas notas não se resolve 
15 dias antes dos exames: é um  
    processo que dá trabalho e dura o ano inteiro.

Alguns dos segredos que 
os adolescentes com boas 
notas confiaram a Clara e Teresa 
foram: não têm medo de 
errar. Quer venham de famílias 
humildes ou com posses, 
conhecem-se muito bem 
e estudam com base nisso. 
Sabem quais os seus pontos 
fracos, sabem quando 
estudar em grupo e quando 
precisam de estar sozinhos, 
e são altamente 
organizados. Inclusive, 
recompensam-se a eles próprios 
quando têm bons resultados.

Aprender 
      com os 
bons alunos
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