
 

 

 E.T.I.C.A.: Escola Tem Importância com Amigos 
 
 Desporto frequentava o ensino secundário numa escola chamada Ética e, nela, en-
contrava-se realizado: interessava-se pelos conteúdos lecionados, o ambiente da escola 
agradava-lhe e os seus amigos - o Esforço, a Consistência, o Rigor, a Disciplina, a Nutrição, 
o Repouso e o Fairplay- eram espetaculares. Contudo, como qualquer adolescente, a vida 
de Desporto tinha períodos de muita produtividade e felicidade e períodos de desânimo 
que, por vezes, lamentavelmente, se agravavam e ele sucumbia a um estado depressivo. 
   
 Sempre que surgia uma fase pior na vida de Desporto, recorria a ajuda psicológica, 
visto saber que a saúde mental influenciava a saúde física, pelo que não deveria negligen-
ciar o seu bem-estar.  
 Desporto costumava recorrer ao FairPlay para fazer os seus desabafos, e assim fez, 
quando perdeu um concurso do qual Alta-competição fora a vencedora - uma rapariga mais 
velha cujas capacidades admirava e ambicionava adquirir futuramente. Porém, Desporto 
estava demasiado ansioso para se tornar nesse prodígio, pelo que, em vez de encarar Alta-
competição como um exemplo, ficou revoltado, estado que se acentuou quando o FairPlay 
o confrontou com a infantilidade da sua atitude. Fairplay foi inesperadamente vilipendiado 
pelo amigo e, visto não ter verificado nele arrependimento, nem recebido um pedido de 
desculpa, Desporto e FairPlay cessaram os seus laços.  
 Durante algum tempo, Desporto recusava-se a reconhecer que quem procedera mal 
fora ele, mas o crescente remorso impedia-o de se comportar com naturalidade com o 
grupo - não se alimentava devidamente e a motivação para realizar os seus trabalhos es-
gotava-se. A Disciplina, a Nutrição e a Consistência - as amigas mais atentas a esta dife-
rença comportamental - decidiram perguntar ao FairPlay, como confidente que era, o que 
se passava com Desporto. A muito custo, o FairPlay contou a intempérie às amigas, atóni-
tas e indignadas perante o relato que tanto parecia contrastar com a índole de Desporto. 
Devido à gravidade da situação, discutiram o assunto com os restantes membros do grupo 
e Rigor disse-lhes que iria falar com a diretora de turma, a professora Bom Senso, 
 Entretanto, Desporto apercebia-se que sentia saudades da dinâmica antiga do seu 
grupo e que magoar um dos seus amigos faria com que todos acabassem por se virar 
contra ele. Ficar revoltado não lhe permitiria alcançar os seus objetivos, pelo contrário, ape-
nas o impediria o seu progresso. 
 Quando a Diretora de Turma o confrontou e acusou de ter sacrificado todas as suas 
amizades e o nome da escola, e que, se prosseguisse por esse caminho pouco civilizado, 
nunca seria como Alta-competição, Desporto já estava conformado com a sua culpa. 
 Após pedir desculpa aos amigos, sentiu o peso da consciência a aliviar e concluiu 
que não podia frequentar a Ética e ceder a violência: eram incompatíveis! Também não 
podia desperdiçar os conselhos sensatos de FairPlay, pois sabia que asseguravam a coe-
são do grupo. 


