
Da amizade
Que ter amigos é muito importante ninguém duvida.
Um estudo realizado a mais de 6000 adolescentes

portugueses confirma alguns dados interessantes

Podem
ser uma segunda família, escolhida,

quase tão importante como a primeira. Os

amigos são essenciais na vida, melhoram -
-na em muito e podem "salvar-nos" em mo-
mentos de desânimo. Uma investigação nacio-

nal, com uma amostra de 6026 adolescentes do
6 a ao 10 a ano de escolaridade (que integra 'A Sa-
úde dos adolescentes portugueses em tempos de

recessão'
, no estudo Health Behaviour in Scho-

ol-aged Children, da FMH da Universidade de

Lisboa) ,
confirma conclusões empíricas sobre

a amizade e revela outras menos óbvias. 78%
dos adolescentes portugueses têm "três ami-
gos ou mais", sendo que a esmagadora maioria

(94,8%) tem um ou mais "amigos especiais".
Mas 16,3% consideram "difícil ou muito difícil
fazer novos amigos". A qualidade das relações
com os amigos é considerada elevada entre os

adolescentes de 0 a 10, atribuem 8,5 pontos às

suas amizades.
Voltemos então atrás, para perceber a im-

portância da amizade na estruturação e no cres-
cimento de crianças e adolescentes saudáveis. A

psicóloga clínica Tânia Gaspar, que participou
no estudo, destaca que "as relações de amiza-
de na infância afetam o ajustamento social e

emocional a curto, médio e longo prazo". Os

primeiros alicerces na construção desta ferra-
menta são criados pelos pais — e isso não é de

somenos importância. "Crianças que têm uma
vinculação mais segura com os pais vão ser mais

socialmente competentes com os pares", ex-
plica a psicóloga. Mais tarde, "a relação com os

pares é especialmente significativa, promoven-
do o ajustamento escolar, a saúde psicológica e

comportamentos saudáveis. Ter apoio dos ami-

gos é um fator protetor e aumenta as capacida-
des das crianças para lidar com acontecimentos
de vida stressantes".

A facilidade de fazer amigos e de os saber
manter pode ser a diferença entre uma crian-
ça feliz ou infeliz. "As crianças e os adolescen-
tes mais bem aceites têm mais amizades recí-

procas e de maior qualidade" ,
continua Tânia

Gaspar. "Ambas são fundamentais para vari-
áveis como a autoestima, o isolamento, a de-
pressão, a ansiedade e a transição entre os di-
versos níveis de escolaridade." Mas os amigos
também podem ser uma influência negativa,
em especial na adolescência, quando o senti-
do de pertença e a opinião do grupo mais as-
sumem importância. "Certas relações podem
ser um fator de risco", defende. "Conflitos
com os colegas podem levar a perturbações
ao longo do ano escolar, e crianças e adoles-
centes com amigos agressivos podem adotar
estes mesmos comportamentos." A questão
do Facebook e dos "amigos virtuais" também
alterou o conceito dos amigos que jogavam à

bola na rua porque eram vizinhos e cresciam

juntos. Mas na essência, a amizade é uma fer-
ramenta fundamental para atravessar a vida
com mais alegria, e menos dor nos momentos
difíceis. Como dizia Agostinho da Silva, "que
forças hão de trabalhar no mundo se puser-
mos de parte a amizade"?/ katyadelimbeuf


