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APRESENTAÇÃO
Os seres humanos nasceram para viver em sociedade
e, obviamente, necessitam da interação social para
desenvolverem suas habilidades intelectuais, psicológicas
e espirituais.
Portanto, de repente, o fato de termos que viver
afastados uns dos outros, evitando o convívio com os
colegas, com os amigos, com os professores e até mesmo
com alguns familiares, pode acarretar em nós um grande
incômodo. Precisamos enfrentar esse desaﬁo com
tranquilidade, paciência e sabedoria.
Neste atual cenário, os nossos ﬁlhos podem, muitas
vezes, sen�rem-se sozinhos e sem saber como agir frente
às incertezas gerais provocadas pela pandemia, sejam
elas no âmbito das obrigações escolares ou mesmo para
com o futuro da nossa humanidade. Muitos podem
permanecer em silêncio, outros podem demonstrar
exageradamente suas emoções.
Precisamos sempre nos lembrar de que, por mais que
os adolescentes queiram denotar o máximo domínio de
quase tudo que lhes acontece, eles estão em profunda
transformação, ainda aprendendo como lidar com seus
recursos interiores para enfrentar os desaﬁos da vida e do
mundo.
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A boa no�cia é que, ações muito simples, quando
colocadas em prá�ca em nossa ro�na, podem ajudar
muito a superarmos juntos esta fase exigente pela qual
estamos passando.
Aqui, neste e-book, vamos encontrar dicas valiosas
para transformarmos este momento de isolamento social
em uma grande oportunidade de amadurecimento
psicológico para os nossos ﬁlhos e, por que não dizer, para
nós mesmos.
Boa leitura! Excelente aprendizado!
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AJUDE O SEU FILHO A RECONHECER QUE
UMA CERTA DOSE DE ANSIEDADE É
COMPLETAMENTE NORMAL
A ansiedade, dentro de níveis aceitáveis, pode ser
uma resposta a certas situações desaﬁadoras, uma vez
que nos alerta para as ameaças e nos ajuda a tomar
medidas prote�vas. O fechamento das escolas, as no�cias
pessimistas e alarmantes nos fazem sen�r ansiosos, mas
nós não somos os únicos. A bem da verdade, é assim que
todos nós devemos nos sen�r, é uma resposta natural da
nossa mente.
A nossa ansiedade pode ter seu aspecto posi�vo. Ela
pode nos ajudar a tomar as decisões de que precisamos
tomar no momento, como por exemplo, evitar
aglomerações e lavar as mãos frequentemente. Essas
medidas irão não apenas nos manter em segurança, mas
também as outras pessoas de nossa comunidade. São
providências que zelam de nós e, direta ou indiretamente,
das pessoas ao nosso redor.
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PROCURE ADOTAR MOMENTOS DE
DISTRAÇÃO EM FAMÍLIA
Os psicólogos há muito nos ensinam que é bastante
ú�l para a psique dividirmos os nossos problemas em
duas categorias: situações sobre as quais podemos fazer
algo e situações sobre as quais não temos o que fazer.
É óbvio que inúmeras circunstâncias que estamos
vivendo atualmente se enquadram nessa segunda
categoria, em que somos completamente impotentes, ou
seja, quando muito, só podemos ofertar a nossa
resiliência e compreensão.
Assim, criar algumas distrações para nós mesmos,
para os nossos ﬁlhos e para toda a nossa família pode ser
de extrema valia. É preciso que tenhamos tempo para
assis�rmos à nossa série favorita, jogar algum jogo de
tabuleiro ou ler um livro que apreciamos. Precisamos
também nos dedicar a encontrar o tão valioso equilíbrio
mental para o nosso dia a dia.
Vale lembrar que, ainda que estejamos em meio a
uma pandemia, nossos ﬁlhos precisam cumprir com as
suas obrigações, sejam domés�cas ou escolares.
Sabemos que a sensação de dever cumprido é um santo
remédio para a nossa saúde psicológica. Depois de nossos
deveres devidamente realizados, não há razão para nos
sen�rmos culpados por buscarmos algum �po de
distração. As distrações, quando bem administradas,
podem, inclusive, ajudar os nossos ﬁlhos a realizar os seus
deveres de uma forma mais leve e eﬁcaz.
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INCENTIVE OS SEUS FILHOS A SE
CONECTAREM COM SEUS AMIGOS DE UMA
FORMA CRIATIVA
Em tempos de distanciamento dos nossos colegas e
amigos, as mídias sociais podem ser uma ó�ma maneira
de nos reconectarmos. Sejamos cria�vos e produ�vos:
podemos par�cipar juntos de algum desaﬁo ou
campanha do Tik-Tok em parceria com a OMS como o
#MaosSeguras.
Eis uma grande oportunidade para aprendermos com
os nossos ﬁlhos um pouco sobre as interações virtuais.
Nunca subes�memos a cria�vidade dos adolescentes,
eles possuem uma enorme facilidade de se conectar uns
com os outros on-line. O nosso papel é favorecer essa
conexão de uma maneira saudável e responsável.
É certo que não é uma boa ideia termos acesso
irrestrito às mídias sociais. Isso não é saudável, não é
inteligente e pode ampliar ainda mais a ansiedade. É
muito importante que tenhamos com nossos ﬁlhos
horários pré-estabelecidos para o uso dessas mídias.
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MOTIVE OS SEUS FILHOS A FAZEREM
ALGO NOVO
Lembra-se de quando seu ﬁlho estava querendo
aprender a fazer algo novo, a desenvolver alguma
habilidade ar�s�ca ou passar algum tempo pra�cando
um instrumento musical? Pois bem, agora é a hora de
fazer isso. Por que não?
Faça uma lista com seus ﬁlhos de todos os livros que
vocês queriam ler e não leram, de todos os cursos que
queriam ter feito e não ﬁzeram, de todas as receitas
culinárias que gostariam de ter cozinhado, mas, à época,
não sabiam como.
Façam alguns cursos e aprendam juntos. A internet
está repleta de possibilidades, desde cursos de idiomas a
pinturas em aquarela. Aproveitem!
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INCENTIVE OS SEUS FILHOS A SEREM
HONESTOS COM OS SENTIMENTOS DELES
Deixar abruptamente de ir à escola, de conviver com
os seus colegas e professores, de ir ao clube e de assis�r a
um bom ﬁlme no cinema com os amigos, pode ser
realmente dolorido para um adolescente. Isso acontece
sobretudo quando eles se esquecem de que a pandemia
irá terminar. É necessário lembrá-los com constância:
tudo que eles faziam regularmente voltará a ter o seu
espaço novamente.
É sempre importante, para a manutenção do nosso
bom humor, nos lembrarmos, com frequência, de que
não estamos sozinhos nesta quarentena. Contudo, se
nossos ﬁlhos se sen�rem tristes, qual seria a melhor
maneira de lidar com essa situação? Permita que eles
sintam o que estão sen�ndo e que sejam sinceros com
eles mesmos.
Quando se trata de sen�r uma sensação
desconfortável, a única saída é realmente encará-la.
Precisamos ir em frente e sen�r a nossa tristeza com toda
a nossa presença. Não há como fugir, até porque não há
como negar o que está realmente ocorrendo. Quanto
mais aceitarmos o fato de que estamos tristes, mais
rápido retornaremos à nossa verdadeira natureza que,
com certeza, é a do bem-estar.
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Ofereça o seu carinho, o seu abraço, o seu beijo aos
seus ﬁlhos. Observe. Acompanhe. Em família, vamos
lembrar uns aos outros de que dias melhores virão.
“Depois da tempestade vem a bonança”.
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MOTIVE OS SEUS FILHOS A OLHAREM PARA
O QUANTO ELES VÊM APRENDENDO NESTA
FASE
Sabemos que, por mais incrível que pareça, tudo tem
o seu lado posi�vo. Neste sen�do, outra ação que vale
muito a pena pra�car, é passar a reconhecer (até mesmo
por escrito!) tudo aquilo que pudemos atribuir novos
signiﬁcados e aprender nesse período de quarentena.
Proponha aos seus ﬁlhos a seguinte a�vidade:
comparar alguns aspectos da vida deles que mudaram
para melhor com o isolamento social, valorizando os seus
ganhos por meio do aprendizado. Eles devem elencar o
que não faziam antes e que passaram a fazer com certa
desenvoltura depois da quarentena. Por exemplo:

Antes do isolamento social,
eu não sabia como
estudar on-line;

Antes do isolamento social,
eu não sabia que era capaz
de cozinhar;
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Antes do isolamento social,
eu não �nha a mínima habilidade
para escrever poemas. Agora
posso até pensar em lançar um livro;
Antes do isolamento social,
eu sequer sabia o que os meus
irmãos estavam estudando.
Hoje, não só sei melhor da vida
escolar deles, quanto aprendi
a ensiná-los;
Antes do isolamento social,
eu não sabia que poderia ajudar
tantas pessoas por meio dos
meus conselhos.
Essa lista poderá ser extensa e, a sa�sfação dos seus
ﬁlhos, para consigo mesmos, ainda mais! A nossa vida
precisa ser aﬁrma�va, cabe a nós decidir valorizar o que
realmente vale a pena.
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NUNCA É DEMAIS LEMBRAR!
Só saia de casa quando for
estritamente necessário;
Se realmente precisar sair de casa,
procure usar máscara. Essa é uma
recomendação do Ministério da Saúde;
Lave as mãos frequentemente
com água e sabão ou u�lize
álcool em gel 70%;
Evite contato com outras pessoas
se você apresentar sintomas gripais;
Procure não tocar os olhos, o nariz
ou a boca com as mãos não lavadas;
Jamais compar�lhe objetos de
uso pessoal;
Fique longe das aglomerações.
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CONCLUSÃO
Nossos ﬁlhos são o que temos de mais sagrado em
nossas vidas. Ajudá-los é, antes de tudo, ajudar a nós
mesmos. Eles nos mo�vam a aprender para que
possamos, a todo instante, ensiná-los.
Esperamos que as singelas dicas deste e-book possa
ter-lhes ajudado a enxergar o período que estamos
vivendo por uma outra perspec�va, pelo viés da
superação, da sabedoria e da compreensão.
Com certeza, sairemos deste período de pandemia
ainda mais fortalecidos, repletos de uma humanidade
renovada, inteiramente entregues à cordialidade e à
compaixão. Estaremos então, deﬁni�vamente, mais
próximos de Deus.
A Ele a Glória.
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