
resistência que muitos 
estudantes apresentam 
no simples hábito de fre

quentar a escola pode não ser mera 
preguiça a partir da perspectiva de 
se tratar de um "mal necessário". 
Crianças e adolescentes muito ape
gados à família podem desenvolver 
o quadro de fobia escolar, um des
dobramento da fobia social, caracte
rizada pela inadequação ao ambien
te no qual se está inserido, gerando 
o temor na convivência com estra
nhos, em ter de se expor em sala de 
aula etc. 

De acordo com a psicopedagoga 
Carmem Fidalgo, a fobia escolar 
tem um escopo amplo de possi
bilidades: embora apareça com 
maior ênfase em estudantes na fai
xa dos 10 anos, pode atingir desde 
crianças de 5 anos até universitá
rios. "A fobia escolar pode evoluir 
para um quadro de depressão, se 
não tratada adequadamente, pois 
a criança torna-se apática, retraí
da, tem baixo rendimento escolar, 
dificuldades de aprendizagem e 
um desinteresse geral, abando-

nando o que lhe dá prazer", expli
ca Carmem, lembrando que tais 
sintomas tendem a ser vistos por 
pais e professores como preguiça. 

Por outro lado, ela acrescenta, 
o distúrbio também pode se ma
nifestar na forma de agressivida
de, contra colegas e professores. 
"Embora estes ímpetos emocio
nais façam parte da oscilação 
normal do desenvolvimento, de
vemos ficar atentos com a frequ
ência e a desproporção", aponta. 
Ela explica que a fobia escolar é 
um transtorno de ansiedade, ge
rada por um sofrimento da crian
ça ou do adolescente com a ideia 
de se afastar da figura de vincu
lação - pais, irmãos, quem quer 
que seja o responsável. As crian
ças menores podem apresentar 
medo excessivo de ficar sozinhas 
sem a presença de um adulto, 
além de ter problemas com o 
sono: pesadelos, incapacidade de 
dormir fora de casa, etc. Também 
podem apresentar queixas de do
res abdominais, vômitos, náuseas 
e dores de cabeça. 

A psicopedagoga diz que a i n 
segurança do fóbico escolar pode 
ser reflexo do comportamento fa
miliar. "Pais ansiosos que temem 
assaltos ou desastres, que têm 
preocupações excessivas, acabam 
por contaminar seus filhos", ela 
diz. O transtorno também pode 
ser gerado a partir de um desen
cadeante traumático, como um 
episódio de estresse emocional do 
qual o jovem tenha sido vítima. 
"Essas situações ocorrem sem o 
conhecimento dos professores, às 
ocultas, causando grande pavor 
na vítima, sendo-lhe imposta a lei 
do silêncio sob pena de piorar sua 
situação. Isso origina o medo de 
retornar à escola. Ela fica retraída 
e perturbada". Intervenção psico
trópica só deve acontecer em ca
sos extremos. Segundo Carmem, 
os pais devem estimular a criança 
a ir à escola com base no diálogo, 
sendo firmes, mas sem autorita
rismo, "ouvindo-a e auxiliando-a 
a dominar suas emoções, a trans
por obstáculos e a vencer medos 
infundados". (FABIO FUJITA) 
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 182, p. 46, 2012.




