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Nikolai Karpol. Este é o nome do técni-
co da seleção feminina de basquete russa 
que comandou uma equipe vencedora.

Até mesmo quem acompanhava a mi-
lhares de quilômetros de distância os 
jogos, especialmente na época dos Jo-
gos Olímpicos, ficava incomodado com 
a maneira como Nikolai Karpol trata-
va suas meninas, como são conhecidas 
as atletas do vôlei. Dava a impressão de 
que xingava as atletas. Todos achavam 
que Karpol humilhava as atletas. Ele era 
severo, é verdade. Mas procurava mexer 
com o brio de suas atletas para tirar de-
las um melhor rendimento.

Nos Jogos de Seul, em 1988, a seleção 
russa perdia para as peruanas por dois 
sets a zero.

Irina Smirnova, uma das suas melho-
res atletas, não conseguia acertar uma 
batida sequer. Karpol chamou-a no ban-
co. Sabendo que Irina amava sua avó, 
perguntou-lhe com energia: “O que vo-
cê vai fazer quando voltar para Rússia 
e encontrar-se com sua avó?”. Fez es-
ta pergunta duas vezes, aos berros. Iri-
na começou a chorar, voltou para a qua-
dra e passou a acertar todas as batidas, e 
a seleção russa virou o placar e ganhou 

a medalha olímpica.  Todo pai é uma es-
pécie de técnico. Existem momentos 
em que os pais precisam ser enérgicos 
e usar de palavras mais contundentes, é 
verdade.

Mas o grande desafio dos pais é saber 
equilibrar firmeza e amor no falar, em 
dar orientações aos filhos e chamá-los à 
atenção quando cometem um erro.

Karpol era um técnico, mas os pais 
devem ter o cuidado para, ao chama-
rem seus filhos à atenção, fazerem isso 
de forma que não os irritem, diminuam 
sua autoestima. Um dos erros dos pais, 
por exemplo, é chamar seus filhos à 
atenção de forma ríspida perante ou-
tras pessoas.

Um pai pode ser contundente apenas 
num olhar e dizer com o olhar que está 
desaprovando a atitude do filho em pú-
blico. Pode chegar bem perto do ouvido 
e dizer com firmeza uma frase do tipo: 
“não estou gostando nada do seu com-
portamento, e logo que chegar em ca-
sa vamos ter uma conversa séria sobre 
isto!”.

Que os pais de hoje busquem sabedo-
ria do alto para serem firmes, mas amo-
rosos no trato com seus filhos.

O técnico mais severo  
de todos os tempos

“E vós, pais, não provoqueis à ira a vossos filhos, 
mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.”  Efésios 6.4
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“Senhor, que haja em minhas palavras, na minha 
família, firmeza e amor, sempre presentes”.


