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“Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, o jovem no 
Brasil nunca é levado a sério” cantava a banda Charlie Brown Jr. em 
uníssono à Negra Li. A referida banda foi um ícone da juventude rebelde 
brasileira dos anos 1990-2000 que teve seu término após o sonho 
adolescente se encerrar de forma trágica com a morte por overdose de 
cocaína do vocalista Chorão e, em seguida, por suicídio do baixista 
Champignon. Já fizemos críticas às campanhas do Setembro Amarelo 
ligadas ao suicídio nesta coluna, as quais não vinculam suas ações a 
questões ligadas a trabalho, renda, previdência e demais investimentos 
públicos em políticas de proteção social e de atenção à saúde mental.  
É fato consumado que saúde mental deveria ser assunto de ordem 
coletiva e ninguém deveria ter que lidar com os desafios de saúde mental 
por conta própria. Inclusive, temos assistido crescentemente a tais 
questões envolverem também muitas crianças e adolescentes. De acordo 
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, 1 em cada 7 
adolescentes de 10-19 anos foi diagnosticado com um transtorno mental. 
Para além das questões ligadas à hipermedicalização infantil muitas 
vezes equivocada quando se soma também a patologização desenfreada 
de comportamentos típicos desses grupos, aspectos psicossociais, que 
versam sobre a dignidade e os sentimentos desses devem ser melhor 
observados. De acordo com o Journal of the American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry, no mês seguinte à estreia da série da Netflix, 
“13 Reasons Why”, a taxa de suicídio em crianças e adolescentes de 10 a 
17 anos foi de 0,57 por 1.000.000, a maior taxa em um período de cinco 
anos para esse grupo. Ao longo dos nove meses subsequentes foram 
registradas 195 mortes a mais por suicídio nessa faixa etária do que o 
esperado pelas medições periódicas. O número foi impulsionado 
principalmente pelos meninos cuja taxa de suicídio aumentou 28,9% em 
abril/2017, mês de estreia da série, embora a personagem principal seja 
uma menina. Entre 2007 e 2016, o Sistema de Informações sobre 
Mortalidade – SIM do Ministério da Saúde apontou que os óbitos por 
suicídio foram a 4ª maior causa mortis em, por exemplo, jovens entre 15 
a 29 anos no país (a 2ª maior no mundo na mesma população, atrás 
somente dos acidentes de trânsito). Segundo o Google, as pesquisas sobre 
angústia, ansiedade e depressão subiram 98% em 2020, e em 2021 
atingiram o maior patamar desde 2006, sendo o Brasil, inclusive, o país 
que mais fez pesquisas desse teor na plataforma em todo o mundo desde 
janeiro/2021. As Big Techs têm inclusive sua parcela de culpa nesse 
cenário. O periódico estadunidense Wall Street Journal tem publicado 
uma série de reportagens com documentos internos do Facebook que 
demostram que a empresa tem conhecimento da relação entre seu 
aplicativo de fotos e vídeos, o Instagram, e danos à saúde mental de 
adolescentes por exemplo. Uma das denúncias que mais repercutiu 
aponta que, em apresentação interna a funcionários, de março/2020, o 
Instagram citou uma pesquisa conduzida por sua própria equipe e 
concluiu: “- nós fazemos com que os problemas de imagem corporal sejam 
mais graves para uma entre três meninas”. 

 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar - PeNSE de 2019, respondida 
por mais de 125 mil estudantes de 13 a 17 anos, distribuídos em todos os estados 
brasileiros, 66,5% dos estudantes se sentiam satisfeitos ou muito satisfeitos em 
relação ao próprio corpo. Porém, quando os dados são separados por sexo, 
podemos perceber que os satisfeitos ou muito satisfeitos são 75,5% dos meninos, 
contra 57,8% das meninas. Movidos por tais questões, senadores 
norteamericanos tem pontuado a necessidade de modernizar a Lei de Proteção 
à Privacidade da Criança na Internet, de 1998. Mesmo que insuficiente, já é algo. 
Por aqui, em terra brasilis, a Medida Provisória (MP) n. 1.068 editada pelo 
ocupante do cargo da presidência da república em 6 de setembro de 2021, para 
regular conteúdos das redes sociais, têm dificultado não só o combate às fake 
news, como também ao assédio, ao bullying e à xenofobia em plataformas como 
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e TikTok pois estabelece que estas sejam 
impedidas de moderar conteúdos excluindo ou diminuindo seu alcance.  
Não à toa, com as escolas fechadas, isolados em casa e vendo o mundo somente 
por meio das redes sociais supracitadas, esse cenário se tornou ainda mais 
perigoso com a pandemia de Covid-19 como exemplificado pelos mais de 18 
casos de suicídios em Las Vegas e em Clark County nos EUA em 9 meses de 
lockdown em 2021 (o dobro comparado a 2020). Por aqui, segundo pesquisa 
Datafolha de setembro/2021, jovens entre 16 e 24 anos e mulheres foram os que 
tiveram a saúde mental mais afetada durante esse período da pandemia (56% 
relataram sintomas de depressão e ansiedade). “Estudo da FMUSP realizado 
com cerca de 6.000 jovens entre 5 a 17 anos aponta 36% desses sintomas nestes 
durante a pandemia”. O “Atlas da Juventude” lançado em junho/2021 aponta 
que 5 a cada 10 jovens brasileiros(as) relatam sentirem exaustão ou cansaço 
constantes. O mesmo documento aponta que temos a maior população de 
juventudes da história do Brasil, com 47,8 milhões de jovens, que representam 
quase 1/3 da População Economicamente Ativa - PEA. No entanto, apesar de 
sua capacidade produtiva, 54% destes jovens, ou 27,1 milhões, estão 

desocupados. Os dados alarmantes revelam que 1⁄4 dessa população vive sem 
estudo e sem trabalho. Quando olhamos para os dados de quem perdeu mais em 
renda entre os anos de 2014 e 2019, percebemos que o jovem sem instrução 
perdeu mais de 50% da sua renda, quando a média das juventudes é de 14,66%.  
Também 43% dos jovens já pensaram em desistir dos estudos e 20,2% não 
completaram alguma das etapas da educação básica. Dependendo do gênero, 
etnia, classe social, território ou idade, os desafios se agravam e muito.  
Sem falarmos que no Brasil, ainda temos a chaga do trabalho infantil, em que 
cerca de 2,4 milhões de crianças e adolescentes são submetidos à inserção 
precoce e irregular no trabalho. Um movimento crescente na China entre os 
jovens tem defendido “fazer nada” como uma forma de revolução silenciosa às 
promessas não cumpridas de que o trabalho traria progresso material e fonte de 
felicidade. À determinada altura do filme “Você não estava aqui” (“Sorry We 
Missed You”, 2019) do diretor britânico Ken Loach, o filho adolescente que 
observa o pai, trabalhador precarizado entregador numa empresa semelhante 
às Amazons e Mercado Livre da vida, quando interrogado por seu progenitor 
se não iria à universidade, dá como resposta: “Universidade? Para ficar como o 
irmão de Harpoon? Devendo 57mil? Trabalhar em um call center e ficar bêbado 
no fim de semana para esquecer os problemas?”. O pai lhe devolve:  
“Você não precisa ficar assim, há empregos bons se você se esforçar! (...) Se não 
vai acabar como...”, porém é interrompido pelo filho: “Como você?”.  
À geração Z, o promissor futuro parece oferecer as duas alternativas expostas 
pelo sociólogo Ruy Braga (passando, claro, pelos agravantes da divisão 
sociossexual do trabalho): o precariado e/ou a ‘nova informalidade’.  

Realmente não há saúde mental que dê conta. 
■ ■ ■ 
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