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Apresentação
“A dor que dói na juventude”. Esse foi meu primeiro livro que li inteiro!
Eu ainda jovem, com que li dele (livro), acompanhava as agendas da pastoral da
juventude na região do Capão Redondo. Lembro-me bem que na época o Capão
Redondo, o Jardim São Luís e o jardim Ângela eram conhecidos como o triângulo da
morte, isto porque infortunadamente configuravam-se entre os lugares mais perigosos
do mundo. Para nós dos grupos de jovens era a Região Episcopal Itapecerica da Serra e
dom Fernando Penteado o pastor auxiliar do cardeal dom Paulo Evaristo Arns. Assim,
nasceu cá dentro uma chama que crepita em m’alma até hoje. Parafraseando Santo
Inácio de Loyola, um crepitar de saborear internamente todas as coisas.
Nasceu um amor por todas as vidas. Em especial amo aquelas vidas jovens que
sofrem a dor do abandono, a dor da barriga vazia, da falta de perspectivas, da morte em
chacinas ou daquelas desaparecidas, daqueles e daquelas que se suicidam e que
enlouquecem. Amos aqueles e aquelas jovens sob o domínio químico das farmácias ou
das biqueiras.
Há em mim um amor pela juventude da cor preta. Da cor preta da noite sem
nuvens que usa de colar o centelhar das estrelas, mas que mesmo sem escravidão, se
tornam a próprias estrelas depois de uma vida encurtada ao estopim de pólvora,
encurtada porque lotam os cárceres, têm menores salários e escolaridade, porque
padecem na fila quase imóvel para estes da mobilidade social.
Como disse em homilia na celebre missa dos quilombos D. Pedro Casaldáliga:
“milhões de Negros vêm sendo submetidos, durante séculos, à escravidão, ao desespero
e à morte. No Brasil, na América, na África-mãe, no mundo. Deportados como ‘peças’
da ancestral Aruanda, encheram de mão-de-obra barata os canaviais e as minas e
encheram as senzalas de indivíduos desaculturados, clandestinos, inviáveis. Enchem

ainda de sub-gente – para os brancos senhores e as brancas madames e a lei dos brancos
– as cozinhas, os cais, os bordéis, as favelas, as baixadas, os xadrezes”.
É com esse amor que repondo ao convite, que de muito bom grado aceitei. O
convite de juntos refletirmos as dores e alegrias de ser jovem com olhar na saúde
mental. Coloco assim a serviço minhas vivencias, o meu ser psicólogo social. Como sou
caminhante aceitei o convite com a certeza de que hei de aprender mais do que já
aprendi.
Introdução do tema
É um tema urgente, mas muito complexo porque pouco se tem avançado no
sentido de construir conceitualmente o objeto “saúde mental”.1 Embora que para o bem
da justiça é oportuno salientar os esforços da filosofia, da psicanálise e das ciências
sociais, além da psicologia e da medicina para dissipar tal lacuna.
Todavia, ainda persiste o discurso da doença, mesmo que segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS) a definição de saúde mental “não seja
simplesmente a ausência de doença”, mas como “um estado de bem-estar no qual o
indivíduo percebe o seu próprio potencial, é capaz de lidar com o stress normal da vida,
trabalhar de forma produtiva e frutífera e de dar um contributo para a sua comunidade”.
Assim, podemos pensar que saúde metal está abalizada por três componentes
essenciais que a definição acima reúne: o bem-estar, o funcionamento efetivo do
indivíduo, e o funcionamento efetivo na comunidade. Componentes estes que pretendo
me apoiar para tentar enxergar o brasileiro jovem e por quais caminhos anda sua saúde
mental.
Por isso me parece, importante partimos do entendimento comum de juventude
ou Juventudes porque poderá ser útil como ponto de partida para compreendermos o
contexto de saúde mental que lhes diz respeito, sem perder o foco no caráter dialético e
multidimensional da díade saúde-doença que se pretende problematizar.
Historicamente muito se tentou homogeneizar o conceito de juventude em um
padrão de desenvolvimento biológico, psicológico e normativo (direito). O clássico

1

O conceito de saúde mental - Naomar de Almeida Filho; Maria Thereza Ávila Coelho; Maria Fernanda
Tourinho Peres. REVISTA USP, São Paulo, n.43, p. 100-125, setembro/novembro 1999

poeta romano Ovídio (43 a.C. — 17 ou 18 d.C.), por exemplo, compara as passagens da
vida com os ciclos do ano. O verão é a juventude no auge da capacidade física e
reprodutiva. Em “Metamorfoses” escreve:
Não vês as estações do ano se sucederem, imitando as idades de nossa
vida? Com efeito, a primavera, quando surge, é semelhante à criança
nova…, mas ainda falta vigor às folhas. Entra, então, a quadra mais forte
e vigorosa, o verão: é a robusta mocidade, fecunda e ardente (Ovídio,
1983, p. 203).
Santo Agostinho (354 – 430) Em “Confissões”, a partir da própria experiência
da vida, minuciosamente narra e reflete a juventude como conflituosa e voltada aos
desejos corpóreos. Agostinho em suas concepções:
“Estava já morta a minha adolescência, má e abominável, e entrava na
juventude, quanto mais velho em idade, tanto mais abjeto em futilidade,
de tal modo que não me era possível conceber uma substância a não ser
aquela que se costuma ver com estes olhos do corpo”.
A visão de juventude expressa em Ovídio como ciclo biológico no ápice
reprodutivo, de Santo Agostinho que vê na juventude um poço de conflitos, com pouca
responsabilidade e imersa nos desejos carnais e, principalmente a de Rousseau que
começa a pensar os jovens como aqueles que precisam ser resguardados pela esfera
legal (direito), permanecem de alguma forma, no nosso século, norteando a ideia de
saúde mental aos jovens, mas com as alterações que sofreram com o passar do tempo.
A influência de Rousseau se diversifica em três vertentes: a pedagógica, a
psicológica e a sociológica. Não obstante, estas três vertentes ao logo da história
caminharam com suas próprias pernas, ainda que houvesse tentativas de convergência,
na construção de um largo e complexo corpo teórico. A novidade dos séculos XX e XXI
é o de não mais buscar compreender uma juventude somente marcada por um processo
físico-biológico com múltiplos conflitos psicológicos decorrentes da pouca maturidade
da idade e com inconstâncias do vigor físico e reprodutivo, para a ideia de juventudes.
O campo de estudo e conceitualizações em torno das noções de juventude teve
um desenvolvimento notável, sobretudo nas últimas décadas de transição do século XX
para o XXI, tanto de um ponto de vista analítico, quanto da perspectiva de desenvolver

determinadas ações consideradas como de políticas públicas com foco em promover
fomento, desenvolvimento, proteção e promoção das diversas condições em que se
inserem os diferentes conjuntos de jovens.
Não como uma novidade eu diria, mas sim como uma necessidade nos
referirmos as estes coletivos sociais, de falar e conceber diferentes “juventudes” em um
amplo sentido de heterioridades que se podem apresentar e visualizar entre jovens. Isto
porque, ao longo da história do conceito juventude, percebe-se um acúmulo de novos
conteúdos e contornos psicológicos, sociais, jurídicos e de saúde.
Apesar deste acumulo chama-se a atenção a forma como se correlacionam
algumas imagens e preconceitos sobre a juventude que são amplamente divulgadas.
Entre as mais arraigadas está, por exemplo, a imagem da juventude na condição de
transitoriedade, na passagem para a vida adulta. Esta imagem traz a tendência de
encarar a juventude por uma ótica negativa. Isto porque o jovem não está completo
porque ainda é uma promessa do que virá.
Outra imagem bem divulgada é do jovem visto como problema. Sua visibilidade
se dá associada ao crescimento alarmante dos índices de violência, ao consumo e tráfico
de drogas ou mesmo à expansão da AIDS e da gravidez precoce, entre outros. Questões
estas muito caras, mas que sem o devido cuidado pode colaborar com uma forma
reducionista de enxergar os jovens. Sob a ótica do problema, as ações em prol da
juventude e, consequentemente de sua saúde e saúde mental, passam a ser focadas na
busca de superação do suposto “problema” e, nesse sentido, voltam-se somente para os
setores juvenis considerados pela sociedade, pela escola e pela mídia como “em
situação de risco”.
Pode-se destacar outra imagem da juventude muito presente na nossa sociedade
que é aquela imagem romântica do jovem imerso na mais pura liberdade, do prazer, da
expressão de comportamentos exóticos. A essa ideia se alia a noção de moratória, como
um tempo para o ensaio e erro, para experimentações, um período marcado pela busca
do prazer e pela irresponsabilidade, com uma relativização da aplicação de sanções
sobre o comportamento juvenil, completamente estanque das dificuldades e dores
também envolvidas nas descobertas, no confronto com os limites dados pela história
individual, pelo contexto familiar e social. Por estas razões que ganharam força de

expressão na convivência com jovens, a literatura que se ocupa deles, não concebe mais
uma “juventude”, mas “juventudes”.
Nesse sentido, a juventude, por definição, é uma construção social, ou seja, a
produção de uma determinada sociedade originada a partir das múltiplas formas como
ela vê os jovens, produção na qual se conjugam, entre outros fatores, estereótipos,
momentos históricos, múltiplas referências, além de diferentes e diversificadas situações
de classe, gênero, etnia, grupo etc.
Este deslocamento conceitual e analítico de juventude para juventudes
possibilita compreendermos melhor as especificidades na forma como se vive a
juventude e a partir desse ponto comum, refletirmos os fatores sociais que afetam ou
promove saúde, visto que como já mencionado para a Organização Mundial de Saúde
(WHO, 2013), a saúde mental e o bem-estar são fundamentais para o desenvolvimento
pessoal e interpessoal do ser humano, devendo a sua promoção, proteção e recuperação
constituírem preocupações vitais dos indivíduos, comunidades e sociedades.
Portanto, partindo do pressuposto de que as juventudes não são iguais com
particularidades e especificidades trago para a cena de reflexão a Região do Capão
Redondo e Jardim Ângela que segundo diagnóstico realizado no ano de 2007/8 pelo o
Programa de Desenvolvimento de Área: Sampa Sul (PDA) revelou que o Capão
Redondo e Jardim Ângela estão entre os quatros bairros em termos populacionais na
faixa de 16 a 19 anos na cidade de São Paulo, e que as mulheres, os não brancos e as
pessoas com ensino fundamental incompleto são a maioria entre os desempregados.
Os estudos na região publicados pela o PDA (2008) apontaram que os jovens do
sexo masculino, são mais numerosos que as meninas até a faixa de 15 anos de idade.
Todavia, por motivos adversos, em especial a morte violenta e o envolvimento com o
narcotráfico, passam a ser minoria a partir dos 16 anos. Conforme os dados levantados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas IBGE (2012), a região do Capão
Redondo e Jardim Ângela é uma das regiões onde a somatória dos declarantes pretos e
pardos supera o número total de brancos. Estes dados do PDA e do IBGE nos permitem
afirmar que dentre os jovens residentes na região próximo do dobro são de jovens
mulheres negras.

Portanto, as especificidades na forma de se viver a juventude nos bairros do
Capão Redondo e Jardim Ângela, estão muito ligadas ao cenário de penúria que as
periferias apresentam. Mas também revela várias manifestações coletivas de luta por
reconhecimento e, em defesa da vida nos mais variados movimentos sociais desde
moradia, saúde, à questão étnico/racial, à religiosidade, à cultura. As juventudes nos
bairros do Capão Redondo e Jardim Ângela vivem em meio aos problemas no acesso a
direitos sociais e econômicos.
Destacam-se a falta de capital social e a superposição de desvantagens da
exposição aos riscos naturais como doenças curáveis; riscos do meio ambiente como
deslizamentos de encostas e os trasbordamentos de córregos e enchentes, riscos de
morte por causas externas tais como acidentes de carro ou motocicleta, a morte por
bandidos e por alguns policiais, tráfico de drogas, fatores ligados a eventos e
experiências
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simultaneamente os direitos à saúde, à educação, à cultura e ao lazer. Segundo
estatísticas divulgadas na grande mídia nesta região, pelas razões descritas se vive 25
anos menos que na região dos jardins ou da zona oeste do município paulistano.
Contudo, se percebe nesta região um crescimento no número de jovens do sexo
feminino empunhando bandeiras de lutas nos mais variados temas já citados, como a
violência, moradia, gênero e étnico/racial. No Capão Redondo e no Jardim Ângela
percebe-se uma grande adesão às lutas populares de mulheres jovens em resposta a
violência das ruas periféricas que extrai uma grande parte das mulheres, especialmente
as jovens, dos ambientes públicos, inclusive de boa parte da produção cultural e as
inserem no ambiente doméstico onde estão mais vulneráveis à se tornarem vítimas das
restrições impostas pelo machismo e outros tantos tipos de violências, que em muitos
casos resultam em óbito das mulheres.
As análises de gênero nas periferias vêm revelando um perverso protagonismo
da mulher na administração da escassez nos grupos doméstico. As mulheres nas
periferias, em grande parte, desde muito jovens, orientam sua ação para o planejamento
e execução de um conjunto de estratégias no intuito de promover condições de
subsistência mais favoráveis para sua família. As mulheres articulam redes de
parentesco e apoio mais amplos, que significam não apenas a mobilização de recursos

matérias, mas, inclusive, a integração dos membros da família às novas oportunidades
de trabalho.
As relações de gênero nos espaços periféricos têm perpetuado uma desigual
distribuição dos esforços cotidianos em torno das famílias, especialmente daqueles
relativos ao mundo privado. As consequências do acondicionamento das mulheres das
periferias à administração familiar faz com que sejam, senão as únicas, as principais
responsáveis pelo trabalho doméstico. Portanto, estas se tornam grandes prejudicadas da
precariedade dos serviços público voltado para a satisfação de necessidades como
saúde, educação, infraestrutura urbana (escola, luz, água, esgoto, coleta de lixo etc.).
Na região do capão redondo e adjacências faltam leitos nos hospitais com um
números bem abaixo do recomendável pala organização mundial de saúde, faltam
CAPEs. Mas também faltam lugares para lazer e cultura. Este cenário inspira os
Racionais MC’s cantarem que no capão redondo há um coração ferido por metro
quadrado.
Se considerarmos que a saúde mental não é só ausência de doença se pode
prevenir ou tratá-la com a promoção de trabalho digno, respeito a vida, escola, cultura,
sentimento de pertença ao grupo. Enfim, eu acredito que se forem reconhecidos teremos
menos drogas, assassinato, suicídios, transtornos mentais e farmacológicos ceifando
tantos jovens.
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