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Das incertezas às mudanças 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                                                                                                                Ilustração de Heloísa Mattar 

Nossas vidas foram postas de cabeça para baixo. Assim, sem esperar, sem aviso, 

sem termos tempo para nos prepararmos, fomos forçados a nos separar. Aos jovens e 

aos adultos, a recomendação foi a de evitar contato físico. A uma população inteira foi 

sugerido que abraços e beijos fossem evitados. Como assim? De repente nos vimos 

privados de mostrar nossa afetividade em uma das formas espontâneas que 

construímos socialmente.  

Nem mesmo estar próximo. Isolamento e distanciamento social foram sugeridos 

pelas autoridades médicas. Uma barreira afetiva teve de ser erguida. Encontramo-nos 

todos em franca e proveitosa oportunidade de colocarmos nas pautas de discussão a 

exigência, desta vez inadiável, de que novas formas de convivência, de solidariedade e 

de divisão equânime de oportunidades socioeconômicas sejam efetivadas. Todos nós, 

partícipes de uma sociedade, temos que tomar esse rumo.  



O novo coronavírus nos remete a sensações de incerteza, de medo, de 

dependência e, sobretudo, de solidão. Esses sentimentos, embora distintos em 

diferentes níveis e na intensidade, ocorrem em todas as faixas etárias.  

Nas crianças, de certa forma, observamos particularidades. A história de vida e a 

maneira como as experiências vividas foram elaboradas contribuem para melhor 

adaptação a situações extremas. Existe o refúgio no lúdico, nas brincadeiras e nos jogos. 

Novos personagens são interpretados e novos papéis são desempenhados. No teatro da 

vida, quanto mais papéis desempenharmos, mais aptos estaremos para readaptações. 

Nesse sentido, um filtro moderador, protetor e de caráter internalizado pode ser 

considerado saudável. Sua função seria a de suavizar as pressões externas e as 

sensações desagradáveis que causam desconforto.  

Na adolescência, um outro componente se soma aos já citados: a interrupção de 

projetos e de sonhos. Ao ser impedido de dar prosseguimento a algo desejado e, 

portanto, planejado, essa perspectiva, ainda que provisória, pode sugerir ao jovem um 

sentimento de frustração e de decepção. Em um contexto socioeconômico imprevisto, 

tal sentimento pode se acentuar. No entanto, e sempre deve haver espaço para o no 

entanto, a possibilidade de remodelagem que se abre nessas situações tende a ser 

magnífica. A capacidade de o ser humano viver novos papéis, como referido 

anteriormente, acentua-se na faixa etária que abrange a adolescência e o jovem adulto. 

Quando nos referimos à interrupção de projetos e de sonhos, não damos a ela, a 

interrupção, o significado de abandono ou de desistência do que foi desejado. Pelo 

contrário! Ora, se não foi possível daquela determinada maneira, mesmo com etapas, é 

fundamental que ocorra uma reformulação. Um novo contrato necessita ser elaborado.  

Esse processo de renovação e de reinterpretação demonstra a capacidade de 

plasticidade do jovem. Não sugere uma interrupção e muito menos sugere uma ruptura 

ou uma desistência. É um processo, antes de tudo, gerador de novas oportunidades. Os 

momentos de incertezas podem, e devem, nos remeter a mudanças. Se for necessário 

um recuo, que assim seja entendido: um recuo estratégico, necessário e inevitável.  



No caso de adultos e idosos, um trecho de uma canção de Milton Nascimento se 

faz oportuno: “há um menino/ há um moleque/ morando sempre no meu coração/ toda 

vez que o adulto fraqueja/ ele vem pra me dar a mão”. Nosso papel, nesse processo de 

dar novas interpretações a uma situação que nos surpreende, é o da escuta e da 

reflexão. Exige de nós uma “inquieta tolerância”; inquietude em perceber que mudanças 

internas têm de ser produzidas, e tolerância no acolhimento às proposições da nova 

geração que surgirão a partir dessa conjuntura. Um novo acordo geracional será 

necessário. A fala, mais do que nunca – e o grito dos que são postos à margem –, tem 

que ser ouvida.  

O espaço da escola, da nossa escola, precisa ser visto como local de novas 

proposições de igualdade social. Assim tem ocorrido ao longo da história do Colégio 

Pedro II. No momento nossas atenções se voltam para a contenção da Covid-19. E 

depois? Como lidaremos com as nossas relações sociais e afetivas? Nesse sentido, o 

SOEP do Campus Humaitá II, como Setor de orientação e de escuta, disponibiliza-se 

como canal de comunicação para ouvir estudantes e seus responsáveis. É fundamental 

que se possa tecer uma rede de gerações que se comunique e se encontre. 

Texto escrito por Antônio Carlos Mattar, psicólogo do SOEP 

 

Recado do SOEP: aproveitamos a oportunidade para reiterar que o Setor de 

Orientação Educacional e Pedagógica do campus Humaitá II está à disposição, através 

do e-mail soep.h2@cp2.g12.br, para orientar alunos e responsáveis, esclarecer 

dúvidas, prestar assistência aos educandos no tocante a questões que se 

apresentarem neste momento e intermediar a interlocução e a articulação junto a 

todos os segmentos que compõem a escola. Em nossa equipe temos técnicos em 

assuntos educacionais, pedagogo e psicólogos à disposição em seus horários de 

trabalho para realizar tais atendimentos. Desejamos ser escuta ativa da comunidade 

escolar nesta conjuntura tão sensível pela qual todos estamos passando. Neste espaço 

de tempo em que o distanciamento social se faz necessário, escreva-nos sempre que 

desejar e precisar. 
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