
 

 

 

 

 

 

Tiveste o azar (ou sorte) de ser… um adolescente em época de COVID-19. Agora, tens de lidar 

com o corte dos intervalos, com aulas de longa duração. Deves interagir em bolhas, essas 

catedrais de invulnerabilidade ao risco, quando os teus amigos estão, por vezes, fora delas. Tens 

de passar alguns intervalos das aulas, na própria sala de aula, quando precisas de estar só, na 

companhia do teu mundo interno. Precisas de liberdade para seres autónomo. Mas estás mais 

ou menos refém do teu número para te identificarem e do teu lugar para controlar os teus 

movimentos. Concentraram as aulas, quando precisas de tempo e espaço para fazer amizades e, 

assim, vencer a solidão. Pedem-te uma distância (anti)social dos outros, para te tornares imune 

ao contágio. Contudo, o distanciamento social contraria o teu desejo de procurar proximidade e 

intimidade com os outros. Não podes tocar, quando muito do que sentes é trazido pelo toque. Não 

podes abraçar para consolar um(a) amigo(a). Não podes beijar para mostrar amor. Não podes 

cumprimentar para mostrar proximidade. Usar máscara impede-te de descobrir na face dos outros 

o impacto que tem o que dizes no que fazes sentir. E agora… 

Como resposta a toda a frustração a que este caminho te cria, exercitas todas as liberdades dos 

portões da escola para fora. À privação do que te faz crescer respondes com excessos, e, assim 

continuas a impedir-te de crescer. Com o excesso, colocas-te(nos) em risco e alimentas a ideia de 

que és imune, intocável e invulnerável. A ti, um alerta. Libertares-te das restrições correndo riscos 

desnecessários, não te ajuda a criar soluções, apenas a aumentar o risco de contágio. À escola 

um alerta. A proteção do contágio é absolutamente essencial, mas algumas das medidas tomadas 

podem vir a enfraquecer a tua saúde mental. Sendo assim, como pode a escola ajudar-te a 

responder aos desafios COVID-19? Dirijo-me, especificamente a ti, adolescente. Tentarei 

compreender as tuas necessidades, para fazer algumas recomendações. Bem sei que… 

Estás encerrado, por tempo indeterminado, para balanço! Enfrentas mudanças rápidas e 

profundas que te fazem sentir diferente de quem já foste e estranho a quem és, ou poderás vir a 

ser. Lidas com a mudança todos os dias, e corajosamente tentas encontrar nela sentido e 

constância, apesar do turbilhão de emoções e pensamentos contraditórios que traz consigo. 

Aceitas a ambiguidade e o desconhecido como condições necessárias para crescer. Aceitas-te 

diferente do que foste e surpreende-te com aquilo em que te tornas todos os dias. E, enquanto 

aceitas o que a vida te pode dar, reclamas por tudo o que não tens. Aceitas não ter tudo, quando 

desejas ter o melhor. Aceitas não conseguir ter sempre sucesso, mesmo quando dás o teu 

melhor. Por isso estás hoje melhor preparado para lidar com as mudanças a que obrigam o 

COVID-19. É, apenas, mais uma mudança, temporária, da qual precisas de fazer sentido e 

adaptar-te. Fá-lo-ás da mesma forma com que já lidas com as restantes mudanças. De forma 

divergente e criativa… protestando, reclamando e apontando claramente o dedo a quem ousou 

definir estas medidas. 
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Para além de todas estas muitas e profundas mudanças, o COVID-19 trouxe consigo menos 

oportunidades para falar, rir ou interagir com os outros. Esta é a oportunidade para passar mais 

tempo na tua própria companhia. Mas será que gostas de passar tempo contigo? Ou evitas-te a 

todo o custo? Sentes-te sozinho e mal-acompanhado? Grato por dedicares mais tempo a ti? Tens 

agora mais oportunidades de te escutares com atenção. De sentir a voz da tua vontade, de seguir 

os impulsos da tua curiosidade. De escutar o ruído das tuas angústias e de as aceitar como parte 

integrante de ti. Tens agora oportunidade de conhecer, com mais calma e tranquilidade as coisas 

que gostas, que queres, que desejas e com que sonhas. Tens mais tempo para ouvir os ecos que 

os outros produzem em ti. Tens mais tempo para viajar dentro de um livro. Era tão bom que 

dissesses aos teus professores que, precisas, de quando em quando, dez minutos da aula para ti, 

para relaxar e descontrair, para falar com os amigos sem ser interrompido...para esticar as 

pernas, desempoeirar os ombros, para rir com os teus amigos… 

Estão a acontecer tantas coisas e tão importantes dentro da tua cabeça, que precisas mesmo 

destas pausas. Sabemos que sentes mais necessidade de pensar, refletir, contestar, argumentar, 

de testar os limites e de te rebelar. Isso quer apenas dizer que cresceste em pensamento e que 

estás a tentar encontra o teu lugar no meio do lugar de todos os outros. Pede aos teus 

professores que vos permitam discutir e debater, em sala de aula, temas pertinentes para lidar 

construtivamente com o COVID-19. E que tal chamares-lhe Livro de Reclamações e de Elogios 

ao COVID-19”? Faz-te ouvir e pede aos professores para te escutarem. Diz-lhes também que não 

levem muito a peito as tuas argumentações empolgadas, pois isso apenas quer dizer que 

gostavas muito de dizer coisas certas. E, já agora, que até te reconheçam que as coisas que dizes 

são importantes e têm valor, sem te julgar ou criticar. Passar por esta confusão torna as 

mudanças com que já tinhas de lidar ainda mais difíceis de gerir, que precisas mesmo de parar e 

fazer sentido de tudo isto. Precisas só de criar a oportunidade! Cria-a! 

É importante falares do que tens passado e do que tens feito para lidar com o confinamento. É 

importante falar de riscos e de comportamentos de risco. Sabemos que podes gostar de correr 

riscos para conheceres os seus limites. O que me dizes a criar a rúbrica A(Riscar), um espaço de 

debate sobre o risco na adolescência, que torne claro para ti o que são comportamentos de risco, 

distinguindo risco saudável de risco inconsequente, e contribua para desmistificar a perceção de 

invulnerabilidade que tens face ao risco. Espera lá, vai mais longe, se tiveres coragem. Sugere até 

criar projetos e atividades “fora da caixa” com significado para ti, e que possam realizar de forma 

criativa.  

Recapitulando, e agora tu vais concordar comigo, mas há, claramente riscos que, com ou sem 

COVID-19 deves correr. O risco de errar, de amar, de falar em público, de defender uma ideia, de 

ajudar um amigo, de assumir as consequências de um problema que criaste, de pedir desculpa a 

quem magoaste…O risco de amar ideais, de sonhar e explorar o mundo das possibilidades.  

Por essas razões, (A)risca sem te colocares em risco. Arrisca ver o avesso das verdades que te 

contam. Explora as suas entranhas, descodifica o seu algoritmo e escrutina a sua validade. 

Encontra no avesso das verdades a tua forma de pensar, e constrói a partir dela caminho. Arrisca 

ser genuíno e vulnerável. Arrisca ligar-te aos outros e sofrer. Arrisca ser ilógico e paradoxal, 

revelando aos outros as coisas que mais tens vergonha de ter dentro de ti. Arrisca cuidar. De ti e 

dos outros. Arrisca tomar decisões conscientes que garantam a tua segurança e a dos outros 

que te rodeiam, pois são estas as pessoas que levarás contigo pela vida fora. Arrisca influenciar 

os teus amigos a fazer este caminho contigo!  



Partilha e coopera. Não menosprezes os outros, para te sentires melhor contigo. Julga menos, 

para te aceitares mais. Sê parte de uma equipa. De amigos, de amores, de colegas… da tua 

família. Cuida para seres cuidado! Arrisca amar com tolerância, empatia e responsabilidade. 

Ama na primeira pessoa, com os olhos postos no outro. Aprende a ceder, para ganhar, a 

argumentar para ouvir, e a reconhecer nos argumentos dos outros verdade. Debate, negoceia, 

acorda e colabora. Inspira os teus professores a criar o espaço “O outro de mim” onde participas 

em atividades de prevenção ou apoio a vítimas de COVID-19, que te ajudarão a crescer em 

empatia, compaixão e bondade. 

Arrisca lutar para ser gostado e aceite. Estás isolado, mas não sozinho, porque isolamento 

social é diferente de afastamento social. Arrisca manter-te “On”, isto é, próximo e ligado aos 

outros. Arrisca sentir solidão e ansiedade como parte da vontade de manteres as pessoas perto. 

Arrisca partilhar as tuas emoções para compreenderes o que. Arrisca pedir aos teus professores 

ou ao psicólogo da escola que criem o espaço “Voz OFF - Emoções ON” onde podes partilhar 

abertamente as tuas preocupações, angústias e experiências que tens tido dificuldade em gerir 

neste cenário de PANDEMIA. Onde podes treinar ser resiliente.  

Ajuda o teu professor a compreender que a forma como lida contigo em sala de aula é importante 

para o teu bem-estar. Fá-lo sentir o quanto gostavas que interagisse contigo de forma calorosa e 

aceitante para poderes encontrar, pela sua mão, competência e valor dentro de ti. Para te sentires 

inteligente, confiante e compreendido. Mostra-lhe, que tem a possibilidade de tocar a tua vida, 

quando te ajuda a encontrar as qualidades que fazem de ti um ser humano sensível, responsável 

e solidário. Arrisca dizer-lhe que precisas de te sentir assim para um dia seres capaz de 

transformar a adversidade em desafio, e para que sejas construtor e não vítima das 

circunstâncias que te definem. Só assim conseguirás fazer o teu melhor com o melhor daquilo que 

tens. Arrisca ajudá-la a tratar-te bem, para que isso te sirva de inspiração para tratar bem os 

outros.  

Por último, respeita o teu corpo e a tua mente! Toma decisões responsáveis, que construam a 

tua saúde e o teu bem-estar. O teu e o dos outros. Um corpo saudável deixa-te mais desperto e 

ativo, mais concentrado e disponível para aprender, mais atraente e confiante para te 

relacionares. Faz exercício físico e alimenta-te de forma saudável. Desafia os teus professores 

a promover encontros virtuais e sessões de sensibilização promovidas pela autarquia e centros 

de saúde com vista a tratar o risco para o corpo e para a mente que decorre do COVID-19.  

Estes são os teus desafios. Para te proteger, a escola trabalhou arduamente para criar múltiplos 

planos e estratégias, tantos quantas escolas existem. Criou planos para regular o acesso e a 

circulação de pessoas, para fazer a gestão da higiene e da segurança dos espaços e das 

pessoas, para garantir a segurança alimentar, entre muitos outros. Fê-lo para que pudesses 

regressar à escola em segurança e prosseguires os teus estudos com tranquilidade. É, agora 

tempo de cuidar das tuas relações, para que te sintas bem na escola. Vimos vários exemplos de 

atividades, comportamentos e atitudes que podem construir o teu bem-estar. Implementá-las está 

à distância de uma decisão. Vamos tomar essa decisão juntos? 

 

 

Pedro Cordeiro 

Coordenador do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar 

Concelho de Leiria 


