
Os adolescentes e as saídas à noite 

Um dos problemas mais preocupantes para os pais na educação dos jovens são as 
saídas à noite. Mães e pais vivem preocupados com isso e sem saberem muito bem 
que atitude tomar: deixamos ir, ou não deixamos? Marcamos horas para estar em casa 
ou não? Tem treze anos e quer sair à noite, deixamos?  

 Claro que estas respostas não são fáceis e temos sempre que analisar situação a 
situação. Um dos aspectos a ter em consideração é a precocidade com que cada vez 
mais os adolescentes começam a sair para ambientes nocturnos. 

 Na nossa opinião baseada em estudos e prática clinica, os adolescentes entre os 11 e 
os 15 anos não tem maturidade emocional suficiente para saber enfrentar a noite; 
cheia de oportunidades de enveredar por comportamentos de risco (drogas, álcool e 
sexo precoce) e, por conseguinte não conseguem avaliar o perigo. Assim, se saírem 
devem ir acompanhados de alguém de confiança, pais ou outros, e para locais 
relativamente seguros. 

As experiências da noite (sempre tão apetecidas) chegam aos jovens cada vez mais 
cedo e, quando não existe um ambiente parental seguro ao nível dos afectos e dos 
limites, estão criadas as condições para que corram grandes riscos. 

 O álcool, as “ curtes” e os “charros” farão com que possam cair nas mãos de pessoas 
adultas perversas habituados a frequentarem estes ambientes como predadores, ou 
pessoas ainda mais perigosas (pedófilos etc.) que podem inclusive molestar 
fisicamente estes jovens.  

A noite é símbolo de libertação e quase todos os adolescentes sonham com as saídas 
nocturnas e, as noitadas com os amigos chegam cada vez mais cedo. Grande parte dos 
pais, infelizmente, não sabe dizer que não com medo de traumatizar os filhos, ou 
porque se projecta no filho e recorda a sua adolescência, provavelmente muito 
castradora, logo permitem aos filhos tudo o que os seus pais não lhe permitiram a 
eles. 

 No entanto como se costuma dizer “ nem tanto ao mar, nem tanto à terra”, se o 
adolescente já tem 15 ou 16 anos, os pais devem encontrar um meio-termo e permitir 
algumas saídas controladas. Se tem 14 devem deixar sair de vez em quando mas com 
companhia adulta de confiança e quem melhor que os pais para o fazer? 

 Antes dessa idade então “o não” deve ser redundante e firme. Podem crer que por 
mais que os vossos filhos lhes digam que todos saem menos eles, que isso já não se 
usa, que os tempos são outros, lhe estão a fazer um enorme favor e até a vocês. Um 
dia o adolescente quando já tiver mais maturidade e mais experiência vai entender. 
No entanto estes limites devem sempre ser explicados. 

A “introdução” ao mundo da noite deve ser feita pelos pais nomeadamente no alerta 
para os perigos e com base na disponibilidade para esclarecer e proteger, isto sem 
serem demasiado intrusivos. A transgressão faz parte do experimentar limites e do 
crescimento normativo, por isso “o segredo” está em saber orientar e não só em proibir.  

Assiste-se presentemente a uma geração de adolescentes que se divertem bebendo em 
excesso, a cultura do álcool muito cultivada pela praxe académica criou uma espécie 
nova de alcoolismo: os consumos ao fim de semana.  

A intervenção de pais, educadores sociais, médicos, psicólogos e professores em 
acções concertadas seriam desejáveis para que os jovens entendessem que podem 
divertir-se sem beberem e que essas práticas infelizmente podem ser muito 
prejudiciais à saúde física e mental.  



As estatísticas dos bancos de urgência registam largas centenas de jovens em estados 
de etilismo agudo nas épocas festivas. 

Na nossa opinião o combate ao consumo de álcool em excesso, na adolescência, não 
passa só por fazer marcação cerrada aos filhos (embora seja necessária por vezes), 
mas, também por apostar na educação (a grande obreira das nações desenvolvidas) e, 
apoio a pais e alunos numa intervenção imediata sem deixar passar muito tempo, 
porque se pensa ser apenas uma fase. Muitas vezes os pais - eles próprios muito 
frágeis - não sabem o que fazer e não conseguem actuar com os filhos, mas também 
não sabem onde se hão-de dirigir para procurar ajuda. Por vezes basta um 
aconselhamento pedagógico/ terapêutico aos pais para que fiquem mais aptos a 
lidarem com estas situações.  


