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Ana Luísa Afonso habituou-se a ver o país a acontecer numa realidade distante, cujos ecos chegam com as hab

Ana Luísa, num quarto 
com vista sobre a aldeia 

O quarto de Ana Luísa Afonso tem 

um computador com janelas fre-

quentemente abertas para o Face-

book e para o YouTube. Mas o que 

o distingue, e à sua principal ocu-

pante, é a janela literalmente aberta 

para o casario da aldeia. 

Chama-se Fontes este amontado 

de casas, onde se aglomeram pou-

co mais de 30 habitantes. Para lá 

chegar, tem de se entrar pelo Par-

que Natural do Montesinho, são à 

volta de 20 quilómetros de curvas e 

contracurvas desde o centro de Bra-

gança, não calhou meter-se à estrada 

nenhum lobo ibérico; giestas, urzes 

e carvalhos, sim. 

Ana Luísa Afonso tem 17 anos e 

está farta de percorrer este caminho, 

dia-sim, dia-sim, a caminho de casa 

para a escola e vice-versa. “Acordo 

todos os dias às seis e meia da ma-

nhã, apanho o autocarro às sete e 

um quarto e chego à escola às oito e 

vinte. Demoro este tempo todo por-

que passamos em várias aldeias para 

apanhar outros alunos”. 

Curiosamente, estes 20 quilóme-

tros parecem constituir a distância 

que mais lhe custa. Habituou-se a 

ver o país a acontecer numa reali-

dade distante, cujos ecos chegam 

com as habituais intermitências 

dos telejornais e a vontade que lhe 

dá é desligar o botão. “A minha avó 

ralha-me, porque ela gosta de ver os 

noticiários, mas aquilo é sempre cri-

se, crise, crise…. Uma pessoa até fi ca 

mal-disposta”. E depois, justifi ca-se: 

“Em crise, sempre nós estivemos. 

A minha mãe dá-me dois euros por 

dia, muitas das minhas amigas têm 

dez euros para gastar…”. 

Do país político pouco mais sabe 

dizer. “O primeiro-ministro é o Pas-

sos Coelho, não é?” É capaz ainda 

de apontar o nome do Presidente 

Dez adolescentes, um por dia, falam 
da escola, dos amigos, da relação com 
os pais e das coisas de que mais gostam 
— os vídeojogos, o surf, a música, as 
festas. E também dos seus quartos. E do 
signifi cado que esse local tem para eles. 
Ana Luísa Afonso é uma rapariga que 
divide o seu tempo entre os enchidos 
e o Facebook numa aldeia de Bragança 

da República, diz que a crise política 

se fi cou a dever “àquele senhor que 

desistiu, o Portas, e deixou os outros 

todos à bulha”. Quando questionada 

sobre os partidos da oposição, arru-

ma “o PSD e o PS à direita” e, quanto 

à esquerda, lembra-se da CDU “e de 

mais nenhum”. 

Ao mundo que lhe interessa liga-

se através do Facebook. “Tenho 618 

amigos”, conta. Se os avós, com 

quem vive, e os pais, que vivem nu-

ma aldeia ao lado mas que por aqui 

passam todos os dias, não a chate-

arem demasiado, dedica algumas 

horas do dia ao computador. “Vou 

ao YouTube ver músicas e ver fi lmes, 

faço pesquisas para o trabalho da 

escola e falo com os meus amigos 

no Facebook. Mais a minha avó do 

que os meus pais, está sempre a re-

clamar ‘Sai do computador!’, mas a 

gente tem que passar as horas…”.

O dito computador está no quar-

to, o tal com janela sobre o casario 

da aldeia. É o único espaço da casa 

onde Ana Luísa Afonso se sente a 

salvo do “diz que disse” da aldeia. 

“Aqui tudo se sabe. Estou a dar esta 

entrevista e sei que já estão a saber 

lá fora. Às vezes revolta-me essa coi-

sa de se meterem na vida uns dos 

outros. Cada um sabe da sua vida”. 

Dizes-lhes isso? “Não, só penso. Se 

dissesse, até me levavam a mal”.

Descontado este constrangimen-

to, Ana Luísa Afonso não desgosta da 

vida na aldeia. “Nas férias de Verão, 

vou com os meus amigos para o rio 

Baceiro, nadamos no Poço [uma es-

pécie de piscina natural], à noite fi co 

lá fora até às dez, onze da noite com 

os meus pais, os meus avós e alguns 

vizinhos”. Em Junho, a festa é para 

dançar toda a noite. “Há missa de 

manhã, depois vimos almoçar a casa 

e, à noite, há um conjunto que toca 

até às duas ou três da manhã”. Vir-

lhe-á destes hábitos de anos o gosto 

pela música do “sertanejo brasilei-

ro”. Da pop cantada em inglês não 

Adolescentes (3)
Natália Faria 

gosta muito. “Não chego a perceber 

tudo o que dizem”. 

No ano passado, andou pelos cam-

pos a ajudar o pai, criador de gado, a 

segar e a enfardar o feno. Na época 

própria, ajuda a avó a fazer os en-

chidos que depois são consumidos 

durante todo o ano. E, sempre que 

é preciso, é ela que trata de cozinhar 

para todos.

Tal como a avó e a mãe, Ana Luí-

sa integra o coro da igreja. Mas à 

missa vai contrariada. “A minha avó 

obriga-me”. Na cozinha, mas a uma 

distância sufi cientemente curta para 

ouvir a conversa, a avó nega. “Mas 

se não for fi cas chateada”, retorque 

Ana Luísa, entre gargalhadas. Não 

é que não acredite no Deus católico 

que a ensinaram a venerar desde o 

baptismo, mas “há algumas coisas 

que não batem certo”. Apesar dis-

so, imagina-se a casar de branco na 

mesma igreja onde foi baptizada. 

“Se encontrasse a pessoa certa… A 

minha avó ia adorar”. 

São toque da avó a imagem de 

Nossa Senhora de Fátima numa 

das mesas-de-cabeceira de Ana Lu-

ísa, bem como as pagelas alusivas 

a santos diversos. “A minha avó, às 

vezes, vem dormir comigo e deixa 

essas coisas aí”, explica. O resto foi 

Ana quem escolheu: os cortinados 

roxos, o mobiliário, o computador, 

a consola wii. “Quando sair, vou ter 

saudades disto”. Apesar da ausência 

de cinema (“o que havia em Bragan-

ça fechou”) e apesar de um simples 

jantar de fi m de ano lectivo com a 

turma implicar fi car a dormir em 

casa da “madrinha de crisma” no 

centro de Bragança (“à noite, não 

há transportes). 

Na cabeça desta adolescente, o 

futuro equaciona-se longe destas 

quatro paredes. “Já estou farta de 

ver Bragança. Gostava de ir para ou-

tra cidade, em Portugal ou mesmo 

para fora”. Até agora, França foi o 

mais longe que conseguiu ir, por 

causa dos tios que lá tem emigrados. 

“Também já fui a Braga e a Lisboa, 

a Espanha, que é aqui ao lado, e a 

mais lado nenhum”. 

Entre amizades cor-de-rosa e ou-

tras mais fundas, garante que já se 

apaixonou. Não namora nem tem 

pressa. “Tenho uma colega que 

chora todos os dias por causa do 

namorado. Ela pode fumar, mas 

só porque ele também fuma. Não a 

deixa beber, nem ir ao café com as 

amigas. Nem ao jantar de turma ele 

a queria deixar ir! Eu não aguentava 

uma coisa dessas. Prefi ro ter só ami-

gos”. Quanto à sexualidade, vai ou-

vindo da mãe conselhos para saber 

esperar. “Respondo-lhe sempre que 

ela não tem que se meter, porque a 

vida é minha. Mas claro que, sen-

“A minha avó 
está sempre a 
reclamar ‘Sai do 
computador!’, mas 
a gente tem que 
passar as horas”
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bituais intermitências dos telejornais

MANUEL ROBERTO

do minha mãe, vai querer sempre 

aconselhar-me”.

Ana sabe, de resto, que a defi -

nição dos anos vindouros far-se-á 

mais consoante o desempenho es-

colar do que pelos amores. “Estou 

no 10.º ano, num curso profi ssio-

nal de técnica auxiliar de Saúde. Já 

pensei seguir Enfermagem, mas as 

enfermeiras que nos dão aulas di-

zem que para isso é preciso estudar 

muito, muito”. E Ana Luísa sente-se, 

por vezes, prejudicada. “Este ano, 

deixei a disciplina de Físico-Química 

por fazer, mas o problema foi que os 

professores ajudam mais uns alunos 

do que outros”, queixa-se. O Inglês 

também não domina, porque “os 

professores mudaram todos os anos 

e os métodos de ensino eram dife-

rentes”. Não sabe, assim, se conse-

guirá ter notas para entrar mais tar-

de no curso de Enfermagem. O que 

não fará “de certezinha” é replicar os 

passos dos pais, criadores de gado. 

“Posso sempre morar em Bragan-

ça, num apartamento ou assim…”.

Até que ponto estás satisfeito com a vida? 

O que dizem os estudos e os especialistas sobre temas 
que marcam a adolescência? Hoje fala-se de saúde mental

C
erca de 20% das crianças 
e jovens até aos 18 anos 
“apresentam pelo menos 
uma manifestação de 

problemática mental”, diz o 
psiquiatra Álvaro de Carvalho, 
director do Programa Nacional 
de Saúde Mental com base nas 
estimativas da Organização 
Mundial de Saúde. Destes, 
cerca de 10% desenvolvem uma 
perturbação psiquiátrica. 

As perturbações depressivas 
são o principal problema. 
“Não são os problemas mais 
frequentes (as fobias) nem os 
mais graves (as psicoses), mas, 
ponderando a frequência e a 
gravidade, podemos afirmar sem 
dúvida que são o problema mais 
importante de saúde mental 
na adolescência”, diz Ricardo 
Gusmão, psiquiatra e professor 
na Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa.  

Álvaro de Carvalho inclui ainda 
na categoria de problemáticas 
mais comuns “a ansiedade, os 
comportamentos autolesivos 
e disruptivos”, nos quais inclui 
quer os comportamentos 
agressivos em relação a 
outros, quer os consumos de 
substâncias psicotrópicas, 
“sobretudo agudos, 
incluindo bebidas alcoólicas, 
medicamentos” e substâncias 
ilícitas. No grupo destas 
últimas, os charros e derivados 
continuam incorrectamente a 
ser consideradas drogas “leves”, 
nota o psiquiatra. É que, mesmo 
em utilizações episódicas, “são 
dos maiores desorganizadores 
mentais, desencadeadores 
possíveis de quadros psicóticos, 
eventualmente crónicos”.

Não há muito indicadores 
sobre a saúde mental dos 
adolescentes em Portugal. 
Sabe-se, por exemplo, que os 
suicídios neste grupo etário 
têm diminuído (menos 50% na 
população dos 15 aos 24 anos, 
no período compreendido entre 
1980-84 e 2005-2009). “Não 
sabemos como se explica esta 
redução”, diz Ricardo Gusmão. 
“Provavelmente por múltiplas 

vias, umas mais específicas 
do que outras: sabemos que 
os cuidados de saúde mental 
para a infância e adolescência 
aumentaram imenso, bem como 
a utilização de psicofármacos, 
como os antidepressivos — 
cruciais na prevenção do 
suicídio.” Por outro lado, “as 
comissões de protecção 
de menores começaram a 
funcionar”. E o fenómeno 
“passou a ser largamente 
debatido e falado, podendo ter 
havido um efeito de prevenção 
primária” — “acho que é justo 
atribuir a Daniel Sampaio a 
liderança neste processo de 
debate extenso.”

Apesar da melhoria dos 
cuidados, há, contudo, muito a 
fazer para tratar dos problemas 
mais graves neste grupo 
etário, quando eles surgem. “O 
número de camas em Portugal 
é ainda insuficiente (12 no Porto 
e 10 em Lisboa), recorrendo-
se, por vezes, nos episódios 
agudos de perturbação 
mental, a internamento noutras 
especialidades como, por 
exemplo, a Pediatria e, para, os 
adolescentes mais crescidos, 
à Psiquiatria”, diz Álvaro de 
Carvalho. “O investimento 
que se tem efectuado aposta, 
complementarmente, na 
rede de referenciação, que 
compreende o ambulatório, 
os hospitais de dia e outras 
respostas complementares, 
baseadas em Serviços de 
Saúde Mental da Infância e 
Adolescência”, prossegue. “Até 
1998, tínhamos três centros de 
saúde mental (em Lisboa, Porto 
e Coimbra) e pedopsiquiatras 
isolados em Beja, Aveiro e 
Covilhã; hoje temos estruturas 
de Saúde Mental da Infância 
e Adolescência em 36 dos 
40 hospitais gerais com 
departamento de saúde mental 
para adultos.”

A generalidade dos 
adolescentes, contudo, é 
saudável, sublinha Francisco 
Gonçalves Ferreira, director da 
Casa Estrela do Mar (CEM), uma 
associação sem fins lucrativos, 

dirigida a adolescentes com 
perturbações psicológicas 
de gravidade moderada e 
suas famílias. “A maioria dos 
adolescentes portugueses 
situa-se, em média, no nível 7 
de satisfação com a vida, numa 
escala de 0 a 10”, exemplifica. 
“Isto pode significar, numa altura 
em que as contingências sociais 
e económicas põem à prova a 
saúde mental das famílias, que 
os adolescentes se mantêm 
como exemplo de resiliência.”

Enfrentando “uma série de 
desafios que dizem respeito, 
sobretudo, à necessidade de 
encontrar uma estrutura e um 
equilíbrio que acompanhe 
e sustente a velocidade de 
transformações que o seu 
desenvolvimento biológico, 
físico, psicológico e social 
assume durante esta fase”, a 
maioria consegue encontrar 
essa “estrutura”, diz Gonçalves 
Ferreira. Contudo, “é necessário 
estar atento aos fenómenos 
de desadaptação, que podem 
revelar ou dar origem a doença 
mental.”

“O que falha muitas vezes 
é a comunicação”, diz. “O 
adolescente não consegue 
comunicar com os seus pares 
ou com a família, a escola não 
consegue comunicar com a 
família...”. Por isso, a aposta deve 
ser “mais projectos de prevenção 
e promoção da saúde nas 
escolas”. Tendo em mente que é 
preciso ajudar os adolescentes 
a saber pedir ajuda. Lembra, 
a propósito, o projecto Tu 
Importas, que o Núcleo de 
Estudos do Suicídio realizou com 
alunos do 9.º ano de Lisboa e 
Odivelas. “Pudemos constatar 
no terreno o que muitos estudos 
têm também revelado: o suicídio 
adolescente é muito raro, mas 
um quarto dos adolescentes já 
pensou pelo menos uma vez na 
morte como única solução para 
os problemas. Esta informação 
espantava os próprios 
adolescentes. O problema não 
é pensar na morte, mas é sentir 
que só se pode fazê-lo sozinho.” 
Andreia Sanches

7
Quando se pede para 
darem uma “nota” à sua 
satisfação com a vida, o 
valor médio apresentado 
pelos adolescentes é de 
aproximadamente sete, numa 
escala de 0 a 10. São os rapazes 
e os adolescentes do 6.º ano 
que estão mais satisfeitos com 
a vida

59,9%
“Com que frequência te sentes 
tão triste que parece que quase 
não aguentas?”. Quase 60% 
dos rapazes dizem que nunca 
ou quase nunca tiveram essa 
sensação; 41,8% das raparigas 
disseram o mesmo

13,4%
dos adolescentes sentem-se 
deprimidos mais do que uma vez 
por semana ou todos os dias

13,6%
sentem-se irritados mais do que 
uma vez por semana ou todos 
os dias

17,5% 
sentem-se nervosos mais do 
que uma vez por semana ou 
todos os dias

Fonte: Health Behaviour in School-
Aged Children, com base nas 
respostas de 5050 alunos, com 
idade média de 14 anos. Foi-lhes 
perguntado com que frequência 
tinham tido os sintomas descritos 
nos últimos seis meses

“Os charros e derivados são, mesmo 
em utilizações episódicas, dos maiores 
desorganizadores mentais, desencadeadores 
possíveis de quadros psicóticos”
Álvaro de Carvalho
director do Programa Nacional para a Saúde Mental




