
ÉÉ horhor a de aca de ac olherolher

O recesso escolar terminou e a página do
Diário na Escola está de volta discutindo 

a importância de um bom acolhimento 

A psicóloga Cisele Ortiz explica que esse
período de readaptação às aulas pode
definir o sucesso do aluno na escola
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N
esse período de retorno às
aulas uma questão merece
destaque e reflexão: o
acolhimento aos alunos.
Cisele Ortiz, psicóloga e
coordenadora de projetos
do Instituto Avisa Lá, ONG

voltada para formação continuada
de educadores, afirma que o acolhi-
mento é uma situação vivenciada co-
tidianamente por crianças e adultos.
Ela explica que a maneira como o
aluno é recebido na escola é que vai
definir como ele irá se relacionar
com o ambiente de estudo. “E o aco-
lhimento tem vários pontos de vista:
o da criança, o dos professores, o
da família”, disse.

Para Cisele,
tanto o co-
meço do
ano, quanto
o retorno do re-
cesso, agora
em agosto,
são vitais
para a adaptação dos
estudantes. “Eles des-
cansaram, conviveram
com as pessoas da família, com
amigos do bairro e brincaram
muito. A escola precisa se prepa-
rar para o retorno desses alunos.
É importante a elaboração das
atividades para recebê-los. As
crianças precisam sentir que
são queridas e que a volta delas
para a escola é desejada.”

A psicóloga recomenda que nas
atividades de volta às aulas as crian-
ças tenham oportunidade de contar
como foi vivido o momento de fé-
rias. “E não se trata, de maneira con-
vencional, de pedir para o aluno re-
digir uma redação de 20 linhas sob o
tema ‘Minhas férias’, mas do profes-
sor ouvir, de forma mais genérica o
que o aluno tem a dizer. A criança
pode trazer informações importan-
tes. E essa relação tem que ser autên-
tica. O educador precisa respeitar a
criança como pessoa inteira, com
idéias sentimentos e reações.”

Cisele chega a propor um exercí-
cio para os professores neste mo-
mento: colocar-se no lugar das
crianças e refletir sobre a vivên-
cia delas em casa durante as
férias – se foi boa, acolhedora,
com amigos e com a família.
Deixar isso para trás e voltar a
conviver com os colegas de
classe, de forma disciplina-
da, dedicada e concentrada
é difícil, segundo a psicólo-
ga. “É o estado de prazer
substituído por outra coisa.
Isso requer um período de
adaptação, de acolhimento,
no qual a criança precisa
de ajuda e compreensão
do professor. Basta o edu-
cador lembrar o que ele
mesmo sente quando volta
das férias e tem necessida-
de de uns dias para se rea-
daptar ao trabalho.”

Por isso, as atividades de retorno
precisam ser bem elaboradas, pre-
vendo mais tempo para socialização,
para conhecer as brincadeiras que os
alunos aprenderam durante o reces-
so, “até o recreio precisa ser maior
durante esse período de acolhimen-
to”. Uma sugestão de Cisele é que os
professores trabalhem atividades
culinárias. “Com isso, o professor
mostra que não há uma diferença
tão grande entre o convívio social e o
escolar, sem esquecer as tarefas.” 

Ela também atenta para o fato de
que a escola não pode deixar de re-
fletir sobre ocorrências inesperadas,
não de lazer, que podem ter aconte-
cido nas férias. “Como doença, mor-
te em família ou até a separação dos
pais. Na verdade, a escola precisa
apropriar-se da história do aluno
para, inclusive, planejar como lidar
com o ocorrido sem interferir no de-
senvolvimento dele. Uma fatalidade
não pode ser olhada exclusivamente
pela história de vida do professor
pois, às vezes, na melhor das inten-
ções, ele acaba excluindo a criança
que viveu algum problema, pensan-
do em poupá-la. E isso não é certo.”

A psicóloga explica que o aluno deve
sempre ser integrado ao grupo pois
esse é o melhor caminho para ele su-
perar qualquer dificuldade.

Carinho – O acolhimento não deve
ser confundido com expressão de ca-
rinho por parte dos educadores, ex-
plica Cisele. “O carinho é super im-
portante desde que seja verdadeiro,
autêntico. Mas a verdade é que nin-
guém gosta de todo mundo igual. As
demonstrações de carinho devem
respeitar isso. É importante receber
todos de forma igual. As crianças

não se incomo-
dam com

isso.
Elas se

incomo-
dam com a falsidade.”

No caso das crianças da
educação infantil,

“que são peque-
nas, são graci-

nhas, bonitas, as
professoras gostam

mesmo

de
abraçar,
de demons-
trar cuidados
maiores”. “Mas nes-
te caso elas estão sendo autênticas
pois as crianças pequenas inspiram
carinho e no infantil não há apenas a
professora há também a assistente
dividindo as atenções.” A questão,
para Cisele é com os alunos do ensi-
no fundamental, que já são questio-
nadores e, às vezes, menos discipli-
nados. A demonstração de carinho
nesta situação não é tão importante
quanto a boa recepção, a preocupa-
ção com a adaptação e com um aco-
lhimento igual para todos.

O acolhimento pode definir o fu-
turo do aluno na escola. “Se ele não
for acolhido, bem-vindo, isso pode
gerar uma situação radical.” O estu-
dante precisa entender o jeito, a cul-
tura escolar, para nunca ficar deslo-
cado, afirma a psicóloga. A criança
precisa estar consciente de que o
ambiente escolar pode funcionar de
maneira diferente da casa dela. 

Portanto, de acordo com Cisele, o
professor precisa explicar muito

bem as normas de funcionamento da
escola, para que as crianças enten-
dam, por exemplo, a hora certa de ir
ao banheiro, de falar, de brincar, de
se concentrar, como usar um talher
na merenda e, assim, evitar situa-
ções que gerem conflito com a esco-
la durante o processo de adaptação.

Para todas as idades – Não há
idade para o acolhimento. Os profes-
sores devem ter em mente que a pa-
lavra adaptação foi substituída pela
palavra acolhimento. “E os novos
alunos, de qualquer idade, em qual-
quer situação, precisam ser acolhi-

dos. E o acolhido precisa ter oportu-
nidade de mostrar o que sabe, de ex-
por suas expectativas, precisa ficar
ciente das normas. Por isso, o profes-
sor precisa conhecer mais os alunos,
para saber onde eles querem che-
gar.”

O acolhimento, para Cisele, en-
volve toda a transição da criança, de
casa para a escola. E começa já na
decisão dos pais de matricular o fi-
lho em uma determinada escola. “Na
primeira informação que é dada aos
pais já começa o acolhimento da fa-
mília. Isso precisa ser preparado, é
importante haver material impresso
com todas as informações importan-
tes. A entrevista com os pais é funda-
mental.”

E para a psicóloga, esse processo
também deve ocorrer na escola pú-
blica. “Não deve nunca haver estra-
nhamento com os pais que vêm se in-
formar sobre a formação dos profes-
sores, sobre a escola. Na rede priva-
da, as famílias têm um leque de
opções que aproximam a escola da
educação que é dada em casa. Elas
podem decidir se a escola será cons-
trutivista, montessoriana, religiosa,
laica, enfim têm opções. Na escola
pública é diferente e por isso deve
prevalecer a boa recepção e a trans-
parência das relações” 

Cisele diz acreditar que em alguns
casos os pais não sabem avaliar a es-
cola pública. “Há escolas que entre-
gam a criança na porta e não dão sa-
tisfação. Às vezes, os pais não conse-
guem identificar que um determina-

do problema com a criança é da
escola – que não realizou o

acolhimento correta-
mente, que não adap-
tou o aluno – e já cul-
pam o filho, dizendo
que ele é o problema.

Se há 40 crianças em uma
sala de aula e uma delas é tímida,

ela precisa ser entendida.” Para Ci-
sele, os pais precisam ter ciência que
a escola pública é um direito para
seus filhos e é também um direito
que pode ser questionável.

Enfim, a psicóloga Cisele Ortiz
defende que a sociedade precisa va-
lorizar o acolhimento e entender a
importância das mães, pais ou res-
ponsáveis participarem do processo
da adaptação dos filhos na escola. É
o momento dos pais transferirem
uma parcela da responsabilidade da
educação para a escola e da criança
deixar a segurança do lar. “Há

crianças que choram, que não co-
mem, que não dormem. A mãe
(ou o pai, ou responsável) preci-
sa estar presente na transição
da casa para a escola. Esse adul-
to precisa ter o direito de libera-
ção do trabalho para participar
desse momento tão importante
de acolhimento e de adaptação
do filho na escola”, concluiu.
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Cisele: não há idade para acolhimento
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