Underscore
(enfatizar, relevar, ressaltar, preencher um espaço em branco)

O que é ter 16_
dezasseis anos? Como
é ter 16_dezasseis
anos? O que é que
acontece aos 16_
dezasseis? De que é
que tens medo aos 16?
Os adultos são detentores de uma
experiência e conhecimento que é
preciso escutar com atenção, ou são
indivíduos inábeis que quanto mais
se esforçam por compreender menos
entendem. Será justo afirmar “a
adolescência…” e achar que assim
se resume toda uma forma de ver o
mundo, aliás descrita em pormenor
nos manuais de psicologia?
Haverá uma forma de ver o mundo
característica dos “adolescentes”
só porque são adolescentes?
Não queremos saber a resposta a
nenhuma destas perguntas. Na
verdade não queremos descobrir
nenhuma resposta. Queremos sim
encontrar perguntas novas. Queremos provocar debate, confrontar
ideias, descobrir alternativas.

Embrenhámo-nos, tanto quanto
possível, nesse universo dos “16”.
Questionários, entrevistas, workshops,
internet ou conversas de café. Voltámos
aos nossos 16 anos. Misturámos tudo
e extraímos daí um espectáculo de
teatro que acontece nesse universo. Um

espectáculo que enquanto faz rir, levanta todo o público tem a possibilidade de
dúvidas, coloca questões, lança debates. sugerir uma solução ou alternativa para
o problema que surgiu. Assim cada
Quando, durante o espectáculo, um
“espectactor” tem a possibilidade de dar
problema surge cada espectador
a sua opinião, pô-la em prática e, quem
passa a ser também actor, visto que
sabe, mudar o desfecho da história.
(utilizando as técnicas do Teatro Fórum)

O
quarteto

Gravidez na
adolescência

Aos
16

André, Catarina, João e Marta. Quatro nomes, quatro personagens,
quatro jovens com medos, desejos, ambições, frustrações, consequências e inconsequências. Podemos ficar a conhecê-los um
pouco melhor nas páginas. Tanto quanto eles nos permitirem...

Consumos nocivos, rejeição, afirmação, problemas de expressão
e comunicação, distúrbios dos comportamentos alimentares,
amores, desamores, negação e dúvida, sentimentos de
incompreensão. Tantas, foram tantas as problemáticas que
inquirimos, sobre as quais falámos e improvisámos. Fixamo-nos
na sexualidade e na gravidez na adolescência, talvez por sermos
o segundo País com maior taxa de incidência de gravidez na
adolescência na Europa.

“E quem causa inveja
E fuma escondido da mãe
Vida tão chata
Onda tão curta
Moda tão fora, sai
Que um raio a parta”.
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Podemos ficar a conhecê-los melhor nas páginas...
P. 04 e 05

Esta e outras memórias nas páginas ….

Sobre o
16_dezasseis
Partindo de metodologias de Teatro Participativo, onde
incluímos técnicas de Teatro Fórum e Process Drama, 16
_ dezasseis é um espectáculo de teatro interactivo para
comunidades escolares sobre a adolescência. A idade
das escolhas e das oportunidades, porque aos dezasseis,
um novo mundo começa. As proibições deixam de existir,
crescem os desejos e sonha-se bem alto.
16 _ dezasseis é uma criação do projecto de Teatro
na Educação da Baal 17, baseada no diálogo e no
jogo dramático. Seguindo um modelo de construção
colaborativo e construtivista, em conjunto com os alunos
da Escola Secundária de Serpa, o projecto decorreu em
diferentes fases.
I - Foram realizadas um conjunto de entrevistas e
questionários onde se procurou identificar os temas e
problemáticas emergentes entre os jovens, o que falam,
do que não falam, o que gostam e o que não gostam de
fazer. O Teatro é uma Linguagem e, por isso, pode ser
usado para falar de todas as preocupações humanas, não
ficando limitado ao próprio teatro. Quem melhor que os
próprios jovens para avaliar os seus comportamentos
de risco, as suas limitações e dificuldades? Os jovens
enfrentam dificuldades no seu dia-a-dia que requerem
uma capacidade para as resolver que depende de
uma aprendizagem extra centrada na experiência e na
observação para resolver os seus problemas.
II - No seguimento deste processo, a Baal 17 realizou
nas escolas um conjunto de curtos workshops centrados
nas linguagens teatrais associadas ao teatro participativo,
o corpo e a comunicação, linguagem não verbal, jogos
e improvisações, trabalhar em grupo aprendendo
juntos, desenvolvendo capacidades entre os alunos e
descobrindo novos pensamentos e decisões com as
propostas apresentadas.
III - A fase final consistiu na construção de um
espectáculo de teatro baseado nas histórias encontradas
entre os jovens, criando um potencial dinâmico de forma
a atingir um melhor efeito dramático no resultado final.
As personagens inspiradas pelos jovens, agora recriadas
pelos actores, serão identificadas dentro da sua lógica de
acção permitindo terem decisões e agirem de acordo com
os seus comportamentos no dia-a-dia.
Sendo apresentado num modelo de teatro fórum, após
o espectáculo é realizado um debate interactivo onde se
analisa a problemática apresentada na história, permitindo
ao público entrar em diálogo com as personagens e
avaliar os seus comportamentos, e sugerir percursos
alternativos na história de forma a tentar resolver a
situação apresentada.
Do projecto fazem ainda parte a construção de um blogue
(www.16dezasseis.blogspot.pt) e um documentário, a
ser apresentado durante a 10.ª edição do Festival Noites
na Nora (11 de Julho a 1 de Agosto 09) sobre o processo
de construção e desenvolvimento do projecto.

Do bulling na
Finlândia ao 16_
dezasseis em Serpa
Quando assisti pela primeira vez a um espectáculo de teatro participativo
lembro-me que fiquei perplexo com o que estava a ver e a forma como o
publico estava a ser confrontado com o tema da peça. Era um espectáculo
sobre violência na adolescência dentro de um contexto escolar, foi a
primeira vez que ouvi a palavra bulling e estava na Finlândia no âmbito do
projecto europeu Dramaway em 2003.
Para esclarecer o que torna o teatro participativo tão especial é necessário
generalizar a experiencia que a maior parte das peças de teatro modernas
oferece ao público. Tu segues o protagonista (a personagem principal),
ao longo da história. Começas a envolver-te com a personagem. A
preocupares-te com ela. Entras na viagem que é observar os seus desafios,
atribulações e vitórias. Se a peça for boa, à medida que o conflito se
constrói em volta do protagonista, tu sentes-te puxado da cadeira, ou talvez
puxado para o palco, esperando que a acção construída te leve à resolução
que esperas. Observas. Esperas. Interessas-te…e são tomadas decisões.
A peça chega ao fim. Sentes-te aliviado. Conheces o ritual. A cortina cai,
literalmente ou figurativamente, mostras a tua apreciação sobre o evento
com um aplauso simpático, e vais embora.

Falhanços
Independentemente do resultado, o mais interessante de todo o processo
de construção do espectáculo foram os falhanços. Os nossos, claro. Mais
do que em tudo o resto, foi onde falhámos que descobrimos as coisas mais
relevantes.
Quando começámos propusemo-nos fazer aquelas coisas todas do costume:
questionários, entrevistas, conversas… a panóplia toda de estratégias que,
achávamos nós, nos iam permitir conhecer a fundo a realidade das pessoas
com idades perto dos 16. Mas conhecer de uma forma completamente
desprovida de pré-concepções, porque estaríamos a beber directamente
da fonte. Claro que estávamos preparados para deparar com uma realidade
que ultrapassava em muito tudo aquilo que poderíamos imaginar. E claro
que sabíamos que não bastava chegar ao pé de uma pessoa e perguntar-lhe:
“Então, já pintas?” ou “Qual é o grande problema da tua vida?”.
Tínhamos então um problema. Queríamos fugir do estereótipo do adolescente,
portanto precisávamos de ir ao mundo real, aproximarmo-nos das pessoas,
e ler, com os nossos próprios olhos, como é ter 16 anos neste momento.
Mas sabíamos que, por muito que nos esforçássemos, seríamos sempre
pessoas “exteriores” a tentar sacar informações. E não nos íamos contentar
com respostas feitas ou desvios para canto. Todo o projecto dependia da
eficácia desta fase. Se não conseguíssemos recolher informação relevante,
não tínhamos material para construir o espectáculo. Por tudo isto, era vital
arranjar uma maneira de que o “contacto com a realidade” fosse tão intenso e
verdadeiro quanto possível.

A nossa “realidade” foi a Escola Secundária de Serpa. A maneira que
arranjámos de conseguir chegar a ela foi tornar claro, logo à partida, que
A história acabou e na maior parte das vezes precisas de pensar sobre
não estávamos ali para fazer juízos de valor e que o espectáculo iria nascer
o assunto. A experiência acaba, tu vais embora, tendo no entanto
testemunhado outros a tomarem decisões por ti. Se te tocou no sentimento efectivamente do que nos dessem nessa fase de recolha. Foi por aqui que
orientámos sempre a nossa postura, as nossas perguntas, a nossa relação.
ou não, o que aconteceu no palco foi premeditado. E tu segues em frente.
E foi por isto que o momento de proximidade com a escola culminou num
conjunto de três workshops, que tinham como fio condutor as intervenções
No teatro participativo as peças são mais curtas do que no teatro
dos participantes. Havia uma base, construída por nós a partir do que ficámos
convencional. São cenários comprimidos relacionados especificamente
(realista ou metaforicamente) com as vidas dos participantes da sala ou seja a conhecer com as entrevistas e questionários. A partir dessa base os
o público. É objectivo do teatro participativo puxar o público para a história. participantes construíam e desenvolviam a história. Achámos que seria uma
boa forma de nos relacionarmos de perto com o universo e as preocupações
Leva-lo ao limite como espectador, sem no entanto o deixar satisfeito com
do nosso público-alvo: os 16. E foi. Os workshops correram bem e as
o que aconteceu. O público, é confrontado com um desejo forte, uma
respostas foram extraordinárias. Quer intelectual, quer emocionalmente.
necessidade de mudar o que aconteceu, e tem essa oportunidade.
Então se foi assim o que é que correu mal? Porquê tanta conversa acerca
Desde esse momento em 2003 na Finlândia que nunca mais deixei de
dos falhanços? Se a resposta foi honesta, se toda a gente se implicou onde é
pensar neste modelo de teatro, onde o espectador é confrontado olhos nos
que falhámos? Falhámos num ponto onde seria praticamente impossível não
olhos com a sua opinião e encorajado a agir e sobretudo a experimentar
falhar: não conseguimos que nos dissessem aquelas coisas que não dizemos
representa-la. A minha forma de pensar e estar no teatro mudou. Deixei de
a ninguém, às vezes nem a nós próprios. Se calhar apontámos demasiado
ser um actor/espectador passivo, dentro do meu mundo, e comecei a criar
uma relação entre actor e o espectador. E agora como espectador por vezes alto, mas só assim o trabalho poderia ser realmente importante. Se o objectivo
não fosse esse iríamos ficar pela abordagem fria, exterior e politicamente
sinto vontade de invadir o palco e perguntar aquela personagem à minha
correcta. E não era isso que queríamos.
frente porque se mexe daquela forma ou porque disse aquelas palavras ou
porque não faz nada para conseguir o que pretende…
De qualquer das formas, quando no final analisámos os dados que tínhamos,
Sinto que tenho esse dever como espectador mas no entanto toda uma serie chegámos à conclusão que não existe discriminação, nem dúvidas, nem
medos, nem angústia, que a droga praticamente não existe, o consumo de
de convenções e comportamentos me impedem. Talvez seja por isso que
cada vez mais detesto ir ao teatro. Sinto-me preso à cadeira sem poder fazer álcool é bastante moderado, que os pais são muito compreensivos, que a
homossexualidade é perfeitamente natural e que um adulto é de forma geral
nada. Sinto-me ridículo. Um espectador ridículo.
um porto de abrigo.
O desafio deste projecto é esse, tornar o espectador passivo num actor
Fomos os primeiros a pôr em causa a validade das nossas pesquisas. Também
expectante aguardando o momento certo para tomar uma decisão e
estávamos à espera de quê? Que por causa dos nossos lindos olhos e das
intervir. Decidimos começá-lo na Escola Secundária de Serpa onde
lançámos o desafio. Agora resta esperar que o nosso trabalho provoque nos nossas belíssimas intenções toda a gente nos permitisse entrar onde não
espectadores a mesma reacção que eu tive na Finlândia e que me fez mudar deixa mais ninguém ir? Pois…
por completo a forma de ver e viver o teatro.
Por via das dúvidas resolvemos centrar o trabalho em tudo o que descobrimos
que não existe, e depois logo se vê…
MARCO FERREIRA
FILIPE SEIXAS
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andré

catarina

Pensei começar este texto dizendo que sou anarquista. Mas assim que pensei nisso
percebi que seria a maneira mais estúpida possível de começar o que quer que seja.

Ando desde os 14 a desejar ter 16 anos, e agora que os tenho tudo parece igual aos
14. A mesma escola, os mesmos amigos. O que muda mesmo é o namorado e as
saídas à noite. Gosto do número, é redondinho esteticamente é fixe! Não sei explicar.
Também acho que deve ser por ser um múltiplo de um número par. Adoro tudo o que
é par! Gosto de fazer coisas a dois, mesmo sair à noite, quando saio com a Marta não
saio com mais ninguém, porque a química possível com duas pessoas e as situações
que daí saem são muito mais fixes do que a três. Tenho sempre a sensação que a
dois podemos falar das coisas mais íntimas, podemos até cometer uma grande gafe,
porque afinal estamos as duas ou os dois numa situação confidencial. Se estiverem
três, o terceiro elemento faz sempre questão de gritar e repetir o mais que puder a
merda que acabas-te de dizer. Óbvio, quando estou com o meu namorado, não levo
mais ninguém, costumo dizer que onde cabem dois, três são de mais! Lol

Mas afinal
tu és o quê?
Já imaginaram um texto que começasse: “Graças a Deus sou ateu”? Ou “Não sou
supersticioso porque dá azar”? Seria estúpido não?... Da mesma forma, um anarquista
que se defina como anarquista, bem… é um bocado limitado. Aquilo que define
um anarquista é exactamente a rejeição de definições e sistemas pré-estabelecidos.
É a defesa da grande liberdade individual, em que cada um pode ser tudo o que é.
Completa, brilhante, fulgurantemente livre. Mas afinal o que é que cada um de nós é?
Existe um filme, de ficção, em que por causa de um enorme acidente uma mulher
sofre um transplante. Até aqui tudo bem, os transplantes de órgãos são comuns. Só
que neste caso o órgão transplantado é o cérebro. Nesse acidente houve uma mulher
que ficou com o cérebro destruído e outra cujo cérebro sobreviveu mas que ficou
com o corpo todo estraçalhado. Os médicos resolveram salvar o cérebro que estava
bom metendo-o no corpo da outra mulher. Vá, é um filme… Mas até tem a sua
piada. Depois da operação a mulher vai para casa e o resto do filme é um dramazinho
romântico sem grande pica. Mas a questão inicial até que é interessante. Qual é a casa
daquele ser que recupera do transplante? Aquela de que o cérebro se lembra ou a que
o corpo reconhece? Mais interessante ainda: como é que fica a relação com o marido?
Claro que pode ser agradável variar um bocadinho, mas fazer amor com a tua mulher e
traí-la ao mesmo tempo porque o corpo não é dela?!... Pobre homem. Afinal quem é a
mulher dele? Claro que as memórias são as mesmas, mas a personalidade é igual?

Olha,
nem sei!

Em grupo faz-se outras cenas, tipo os shots em catadupa… cantamos nas ruas, e
rimos a noite inteira. Quando estou bem-disposta gosto de sair com um grande grupo,
rirmo-nos de parvoíces que vamos fazendo. Às vezes dá-nos na cabeça e andamos
aos beijos uns aos outros, (lolol) mas isso é sempre na boa, somos amigos!
Ultimamente não tem acontecido nada de especial. Estou a ficar farta deste buraco
onde nasci! Vou mas é ver se entro em medicina no Porto, é onde a média é mais alta
e pelo menos estou bem longe, lá ninguém me chateia. Claro que penso nas pessoas
com que gosto de estar, mas elas mais tarde ou mais cedo também saem daqui. E na
verdade às vezes nem sei se gosto tanto delas quanto lhes digo. Outras vezes acho
que gosto muito mais do que algum dia seria capaz de lhes dizer.

Afinal o que é que nos define? Aquilo que sabemos? O nosso aspecto? Como nos
Resumindo amo tanto a vida e o que me rodeia quanto a odeio e rejeito! Portanto se
sentimos? Aquilo que fazemos ou aquilo que queremos fazer? Será mais importante
um dia disser que gosto de ti sorri-me e sai… se ficares corres o risco de eu mudar
aquilo que dizemos que somos ou aquilo que somos quando não estamos a pensar
nisso? O Umberto Eco diz que “Educação foi aquilo que o meu pai me ensinou quando de ideias!
não me estava a ensinar”. Qual é então o nosso verdadeiro eu? Aquele bem-educado
CATARINA
que eu exibo orgulhosamente quando sei que me estão a observar ou aquele caótico
e desgovernado que sou quando nem eu próprio me estou a ver? A fofinha J. K.
Rowlings também tem uma opinião: “O que te define não são os impulsos que tens
dentro de ti mas sim as escolhas que fazes”. Uau! Estou mais descansado. Afinal, se
me apetecer espancar um gajo e decidir não o fazer (por uma razão qualquer) não sou
uma pessoa violenta. Não deixa de ter alguma razão. Mas não serei nesse caso um
bocado mentiroso. Será que realmente é justo e legítimo levar a vida inteira reprimindo
os impulsos que te vêm do fundo das tripas? Não estarás, nesse caso, a mentir a
toda gente, inclusive a ti próprio? Não estarás a esconder do mundo inteiro uma parte
importante daquilo que tu és na verdade? Não é isto que define um frustrado?
ANDRÉ
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João

MARTA

João, 16 anos, filho de António Silva e Graciete Silva, irmão mais velho de Miguel,
Joana, Francisco, Márcio e Maria Francisca ainda no casulo (barriga da progenitora).

Um pouco desarrumado – para a minha mãe a expressão correcta para o qualificar é
“um autêntico cenário de guerra” – mas olho em volta e ele até nem está assim tão
mal, de qualquer das formas sei sempre onde está tudo o que preciso.

Família grande
alegria de sobra
Talvez não tenha começado da melhor forma esta explicação sobre a minha alegre vida
familiar. Ainda assim, este começo informa o tamanho da família e o nome de quem
a constitui. Faltou-me dizer que o meu tio Joaquim não vivendo com a família é uma
presença tão assídua que roça o esquecimento não tê-lo encaixado na composição
familiar.
Vivemos da força do trabalho do pai. É tractorista de profissão, sendo que para
além de ter a Venda ainda faz uns “biscates” no campo numa coisa que chamam de
“empregos sazonais” tipo apanha do melão, da azeitona e essas coisas. No fim-desemana ou vamos à caça ou à pesca e isso também ajuda no sustento da família. A
minha mãe fica em casa e para além da venda trata do Márcio que ainda é bebé e
dos animais do quintal. Apresento neste momento os animais do quintal... Benfica,
Piloto e Salsicha são os cães de caça que ajudam também no sustento uma vez que
quando vou com o meu pai à caça eles fazem sempre o trabalho de descobrir as peças
(sempre sem exagero) e também ajudam na alimentação desta minha humilde família.
Para além destes 3 cães temos também gatos, galinhas, porcos, perus e patos que
também alimentam, ou como comida ou como petisco vendido na venda.
Na medida em que a intenção do texto é explicar a razão da alegria familiar vou-me
poupar em narrativas que abordem o acessório em vez do essencial. O essencial é
portanto a alegria de ter uma família grande e uma vida cheia, ter muitos irmãos,
animais e partilhar com o campo um crescimento individual, íntegro e comprometido
com a vida.
Perguntar-me-ão: “e que dizem os teus colegas disso?” respondo-vos apenas que
isso não me preocupa, o que me preocupa é a minha família e a Catarina... e mais que
isso, apenas continuar a ser feliz!
JOÃO SILVA
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O meu quarto é o contentor do meu mundo
Mal acordo abro a janela, se está vento alguns dos desenhos que estive a fazer na
noite anterior voam de cima da secretária, penduro-os no placard de cortiça que cobre
toda a parede da janela, onde já se encontram inúmeros outros esboços, uns a carvão,
outros a aguarela.
Não faço a cama, mas já sei que quando voltar a minha mãe terá algumas palavras
a dizer sobre o assunto, pessoalmente acho um desperdício de tempo fazer a cama
todas as manhãs para a desfazer todas as noites.
Quando chego a casa a mochila voa para junto da secretária e eu voo também,
mas para cima da cama. Ligo a televisão, luxo recente com o qual a minha mãe
não concorda, mas nada pode fazer, uma vez que este aparelho, comprei-o eu com
dinheiro próprio. Depois de um primeiro zaping para ver o que é que está a dar em
todos os canais, deixo-me estar, distraidamente, a carregar nos botões do comando.
Acabo por deixar a televisão ligada na MTV, assim sempre oiço um pouco de música.
Olho para as paredes do meu quarto, ou melhor olho para os vários posters que as
sufocam. Uma reprodução da “Persistência da Memória” de Dali numa folha A1 que
dá as boas vindas a quem quer que ali entre. Algumas ilusões de Escher. Aqui e ali um
cartaz de um filme que tenha gostado, tirado dos placards do cinema sem ninguém
saber. Algumas fotografias...
Se as paredes do meu quarto falassem, muito teriam a revelar.
Muito mais do que meras paredes pintadas ou com posters aqui e ali, o quarto guarda
os nossos maiores segredos...Aqueles bons momentos passados com os amigos com
incontroláveis ataques de riso, as festas na ausência dos pais em que alguém leva uma
garrafa de uma qualquer bebida alcoólica, um ou outro cigarro roubado ao pai ou ao
irmão mais velho, a quantidade de incenso queimado e de ambientadores perfumados
para encobrir qualquer cheiro delator, as primeiras experiências sexuais...
Enfim...O quarto é um local privado que ninguém deve profanar! Não vá encontrar o
que não quer...
MARTA
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AOS DEZASSEIS
Aos dezasseis tudo pode acontecer.
Aos dezasseis nada se passa.
Aos dezasseis somos quase adultos.
Aos dezasseis, os de catorze parecem-nos autênticas criancinhas.
Aos dezasseis só temos mais dois anos do que essas criancinhas.
Aos dezasseis queremos mudar o mundo.
Aos dezasseis temos borbulhas.
Aos dezasseis cada dia é uma nova experiência, uma nova descoberta,
uma nova batalha pela nossa liberdade.
Aos dezasseis o mundo pertence-nos e simultaneamente é-nos totalmente estranho,
é um carrossel que rodopia sem parar e que a qualquer momento nos pode atirar ao chão.
Aos dezasseis apaixonamo-nos.
Aos dezasseis juramos amor eterno ao nosso namorado/a.
Aos dezasseis os desgostos são verdadeiros.
Aos dezasseis, as alegrias também.
Aos dezasseis nadamos nus na praia.
Aos dezasseis não saímos de casa se a nossa camisola preferida encolheu na máquina de lavar.
Aos dezasseis rebelamo-nos contra as regras que nos são impostas.
Aos dezasseis os amigos são os pilares da nossa vida.
Aos dezasseis comemos gelados. E pastilhas. E chocolates. E gomas.
Aos dezasseis temos um fraquinhos pelo nosso melhor amigo/a.
Aos dezasseis temos de prestar provas todos os dias.
Aos dezasseis temos amigos mais velhos, com carro.
Aos dezasseis saímos à noite. E apanhamos bebedeiras. E chegamos a casa e tentamos
disfarçar que mal nos aguentamos em pé.
Aos dezasseis a nossa imaginação é superdotada.
Aos dezasseis o futuro é algo distante e ainda muito indefinido.
Aos dezasseis temos a certeza absoluta do que é que queremos fazer no dia seguinte.
Aos dezasseis…sonhamos com os dezoito.
CLÁUDIA MEDEIROS

os meus 16 anos!
As imagens mais fortes que tenho dos meus 16 anos são: o primeiro grande concerto
da minha vida, um jogo contra o Benfica a defesa direito (fui substituído ao intervalo), a
mudança de escola e o despertar para os problemas sociais que marcou o meu inicio de
querer mudar o mundo!
À distância de 12 anos confesso que o facto de ser homem e de ter um irmão mais velho,
ajudou a que muitos dos problemas normais da adolescência ou não tivessem acontecido ou
tenham tido menos impacto...
O concerto que vi foi em cascais e, naquela altura, ver os Pearl Jam foi magnífico, mesmo
tendo em conta que bebi bastante e que eventualmente não terei visto com a atenção
necessária, ainda assim é-me possível afirmar aqui e agora que, com 16 anos, vi algo que
me marcou de que ainda hoje me lembro.
Também naquela altura, para mim e espero que para todos, de muitos sonhos, realizei mais
um que foi jogar num jogo a sério contra o Benfica. Nunca fui um bom jogador de futebol
mas nas camadas jovens a altura e o corpo são importantes, nessa medida fiz valer estes
atributos enquanto pude e também realizei este sonho que continua a acompanhar muitos
adolescentes que é querer ser jogador de futebol e jogar contra a equipa do nosso coração...
Marcou-me também a mudança de escola, não apenas pelo significado que por si só tem
mas também porque durante 3 anos na minha vida estive em económico-social na mesma
turma que o meu irmão (que tendo chumbado no 10º e estando nesta área tornou-se
decisivo para a minha “escolha”). Lembro-me agora que me fizeram uma coroa (praxe que
implica cortar, em forma de bola ou de ovo, a parte de cima do cabelo) que era obrigatória
nas escolas da cidade mas que pelo significado estúpido que teve para mim implicou que
eu, depois de passados os anos necessários para puder também fazer, me tornasse numa
espécie de anti-praxe.
Diz-se que quando jovens todos somos revolucionários, ou seja, queremos mudar o mundo e
torná-lo mais humano (o Augusto Boal descrevendo o teatro do oprimido fala em “Humanizar
a Humanidade”), não sei se é assim tão verdade esta convenção até porque continuo
revolucionário, porém, foi mais ou menos nesta altura que, também eu, optei pela defesa
dos mais fracos, pela luta por uma sociedade mais justa. Com 16 anos comecei a acreditar,
e ainda acredito, que é possível uma vida melhor para todos e que a exploração do homem
pelo homem é algo que não deve existir.
Esta breve descrição dos meus 16 anos não pretende ser mais do que isso mesmo – a
descrição dos meus 16 anos. Espero que tu próprio, que agora lês estas palavras, tenhas,
daqui a alguns anos, momentos que marquem este marco, que é idade mas que também é
experiência e vivência.
RODRIGO MARTINS

Hiiii,
aos 16!
Podes crer que quando tinha 16 anos não tinha tão bom aspecto como parece neste desenho!
Aliás a minha imagem não era coisa que me ocupasse muito tempo. Tinha ainda por cima
um complexo terrível comigo, portanto achava que não valia a pena perder tempo com
adornos, só um milagre me faria bonita.
Nascia-me uma borbulha e era o caos! Tinha até o cabelo bem comprido a tapar-me quase
por completo a cara e metade do corpo. Nessa altura quanto menos reparassem em mim
melhor, ficava da cor de um tomate quando alguém dava importância a alguma coisa
que dissesse.
Tinha o meu grupo de amigos fixos e era neles que arranjava motivação para ir á escola.
Com eles esquecia-me destas cenas e riamos o dia inteiro. Sim o dia, porque a noite estava
reservada à família. O meu pai dizia que era muito perigoso e que eu não tinha idade para
isso. Acho que para ele, ainda hoje não tenho!
VÂNIA
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Educação
sexual e...
gravidez na
adolescência
“Adolescentes grávidas, com certeza, sempre existiram, no entanto, nem
sempre lhes foi dada a importância necessária.
Se no passado as estratégias de educação sexual focalizavamse na anatomia e fisiologia do sistema reprodutor, e em ensinar
comportamentos típicos da vida familiar, actualmente a educação sexual
deve abordar os problemas da sexualidade humana sentidos pelos
adolescentes.
A Constituição da República Portuguesa prevê o direito à educação
sexual como uma das componentes do Direito à educação.
A Educação Sexual deve começar em casa, passar pela escola
e estender-se aos profissionais de saúde. É primordial uma boa
educação sexual, não nos podemos esquecer que a actividade sexual
na adolescência vem-se iniciando cada vez mais precocemente, com
consequências indesejáveis como o aumento da frequência de Doenças
Sexualmente Transmissíveis (DST) nessa faixa etária, e gravidez que,
por sua vez, pode terminar em aborto com todas as consequências a ele
inerentes.
A escola possui um papel fundamental relacionado com o ensinar o
adolescente a conhecer o seu corpo. Os programas de educação sexual,
transmitidos pelas escolas, quando a funcionar de modo adequado,
poderão vir a desempenhar um papel insubstituível, já que permitem
o diálogo e a circulação de informações sobre a sexualidade, sem
preconceitos, superando desta forma os tabus. Os programas devem ser
alargados aos pais que, na sua maioria, não se encontram preparados
para tratar desta questão com os filhos. Por vezes, os adolescentes até
partilhariam a sua experiência mas, muitos pais não querem ouvir ou
fantasiam ter uma eterna criança em casa.
Torna-se importante que os jovens sejam orientados na família, que
possam fazer perguntas, aconselharem-se quanto à escolha do melhor
método contraceptivo. É importante que falem e sejam ouvidos!
Antes de haver gravidez, as consultas de planeamento familiar têm um
papel primordial na sua prevenção. Em caso de gravidez a adolescente
deve ser encaminhada para as consultas de saúde materna.
A Gravidez na Adolescência é sempre uma situação que motiva
angústias e incertezas. Contudo, a adolescente demonstra a maior parte
das vezes orgulho em ter o filho, pretendendo assim levar a gravidez até
ao fim. Esta gravidez pode ser um marco de mudanças quer dos seus
comportamentos, quer das suas atitudes.”

Portugueses iniciam vida sexual aos 14
anos e raparigas têm mais conhecimentos
sobre sexualidade do que os rapazes
> Os rapazes em Portugal iniciam a sua vida sexual, em
média, aos 14 anos e as raparigas aos 15 anos.
> Cerca de 75% dizem ter sentido satisfação com essa
experiência. A conclusão é da Associação para o Planeamento
da Família (APF) e do Instituto de Ciências Sociais da
Universidade de Lisboa (ICS), no estudo “A Educação Sexual
do Jovens Portugueses”, divulgado recentemente.
> O estudo foi realizado em 63 escolas secundárias do país
e envolveu 2621 jovens dos 10º (60 %) e 12º (40%) anos. De
referir ainda que nesta faixa etária, 42% dos jovens diz ter já
tido relações sexuais.
Uma parte importante dos jovens refere ter dificuldade em falar
com os pais sobre sexualidade.
> Nomeadamente, 59% dos jovens afirmam nunca falar ou
falar pouco com o pai e 38% dos jovens afirmam nunca falar
ou falar pouco com a mãe.
> Diz a análise que os jovens conversam mais sobre
sexualidade com os amigos (quase entre os 50% e 70% em
todos os temas), a mãe (à volta dos 40% em todos os temas) e
o namorado ou namorada (entre os 20% e os 30%, mais risco
de gravidez, contracepção, relações amorosas, início da vida
sexual).
> Quanto aos conhecimentos sobre sexualidade, a equipa
de investigação aplicou uma escala de conhecimentos com
27 questões básicas sobre diversos aspectos da sexualidade,
fecundação, contracepção e IST.
> Cerca de 46% dos jovens acertaram entre 60% e
75% das respostas e 13% acertaram em mais de 75% das
respostas.
> Cerca de 41% dos jovens errou em mais de 55% das
questões. O estudo também conclui que as raparigas têm mais
conhecimentos sobre sexualidade que os rapazes (56% contra
47,5%).
> Os temas sobre os quais os jovens estão mais bem
informados são a função do preservativo (93%), menstruação
(87%), desejo sexual de homens e mulheres (84%),
probabilidade de contágio de SIDA (83%), ejaculações
nocturnas (82%), maturidade física na puberdade (80%),
sentimentos dos adolescentes (78%), tratamento das IST a
dois (77%) e risco nas relações sexuais (76%).
> De referir ainda que 43% dos jovens com experiência de
relações sexuais namoram actualmente e têm relações sexuais.
Destes, 41% iniciaram relações sexuais menos de um mês
depois de terem iniciado o namoro.
> Na última relação sexual, 74% dos jovens afirmam ter
usado um preservativo e 50,1% estavam a usar outro método
IN “EDUCAÇÃO SEXUAL DOS JOVENS PORTUGUESES: CONHECIMENTOS E FONTES”, ESTUDO (2008) DA
ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA EM PARCERIA COM O INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
EM 63 ESCOLAS SECUNDÁRIAS DE TODO O PAÍS

IN (HTTP://WWW.JORNALDASCALDAS.COM/INDEX.PHP/2008/10/22/GRAVIDEZ-NA-ADOLESCENCIA-UMA-REALIDADE/)
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Comunicação, 1, 2, 3 experiência...
O tempo que passou foi pouco, mas muito significativo quando olhamos às
mudanças. Falo da sociedade em geral, da transformação brutal quando vemos a
evolução tecnológica dos últimos anos, centrando-me mais quanto aos meios de
comunicação e tecnologias de informação. Pensemos no telemóvel que nos obriga a
estar disponíveis 24h por dia, ou na internet onde depositamos informação sobre nós
e a máquina mantém-nos acordados e contactáveis mesmo quando dormimos. Hoje
vivo em Serpa, mas para saber como estão os meus pais no Norte é simples: ligome ao MSN e falo com o primeiro membro do agregado familiar que encontrar, pois
esse já terá ligado à parte da família que eu realmente queria saber. Até aproveitamos
mandamos umas piadas privadas e rimo-nos para a Webcam. Se quiser saber o que
acontece em Tóquio à mesma hora vou à internet...
Foi a pensar nisto que a equipa 16 decidiu estar presente na internet. Começamos
com a ideia do blog. Ah e tal, um blog é porreiro, deixamos lá textos, umas fotos,
podemos ir actualizando diariamente novidades do processo e o pessoal pode ir lá e
contar umas histórias engraçadas completamente anónimas! Acreditámos mesmo que
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era uma forma de facilitar a participação do público-alvo.
Pois é, tivemos muita esperança que isso viesse a ser verdade e na verdade ainda
acreditamos que talvez um dia o blog do 16 venha a ter os seus seguidores… Da
nossa inabilidade “internetesca” ficou a intenção. Os poucos que tivemos foram muito
bons, mas o número foi tão reduzido que fizemos um hi5...
Foi no hi5 que continuamos a comunicar convosco quando nos era já impossível
ter um contacto pessoal. Acordávamos na ânsia de ter mais 10 amigos e às vezes
tínhamos mesmo! Uns optaram por nos adicionar à caderneta, outros fizeram
comentários em relação ao trabalho. Mas decididamente o mais marcante foi a
nossa mania de querer ser fixes à maneira do século XXI, recorrendo aos métodos de
linguagem dos anos 80...ou qualquer data ali nos finais do século passado.

VÂNIA SILVA

HTTP://WWW.16DEZASSEIS.BLOGSPOT.COM/
HTTP://16DEZASSEIS.HI5.COM

HORIZONTAIS:
01 – estado em que, por mais pessoas que estejam à tua volta, te sentes sempre sozinho.
03 – culminar da relação sexual.
04 – coisa que às vezes se perde aos 16.
06 – o pior que pode acontecer entre duas pessoas.
07 – alguém que não é capaz de ceder às tentações.
09 – expulsão compulsiva do conteúdo gástrico; corno: às vezes é manso.
11 – ela acha que tem razão mas não tem bem a certeza.
12 – manobra de DJ que em geral provoca distorção.
13 – aquilo de que às vezes os pais abusam.
14 – quando duas pessoas não vêem mais nada à sua volta.
16 – tipo que em geral não mente.
17 – estado geral depois de 10 rodadas de shots.
20 – espectador do 16.
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VERTICAIS:
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01 – nem sempre querem saber da tua.
03 – característica do André.
04 – sítio onde se fazem grandes festas e se tiram cursos.
07 – aquele tipo que mesmo quando queria dizer que não, diz que sim.
10 – protagonista do 16.
11 – ritmo em linguagem de DJ.
13 – característica da Marta; luxo: aquilo de que não preciso para viver.
14 – aquilo de que preciso para viver.
16 – aquilo que respondes quando a tua namorada te pergunta se vais deixar de gostar dela.
17 – pode ser feito com material holandês, marroquino, paquistanês, etc.
18 – o que fazes na noite anterior ao teste.
19 – característica do João.
20 – tens a certeza que os vais concretizar.
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HORIZONTAIS: 01 – depressão; 03 – orgasmo; 04 – virgindade; 06 – traição; 07 – fraco; 09 – vómito; 11 – insegura; 12 – scratch; 13 – poder; 14 – apaixonadas; 16 – sincero; 17 – loucura; 20 – espectactor
VERTICAIS: 01 – opinião; 03 – egoísta; 04 – universidade; 07 – nhónhó; 10 – Catarina; 11 – beat; 13 – maluca; luxo; 14 – sexo; 16 – nunca; 17 – charro; 18 – estudo; 19 – amigo; 20 – sonhos
SOLUÇÕES:
Baal 17 - Companhia de Teatro na Educação do Baixo Alentejo
Apartado 113 - 7830 Serpa - Portugal.
Telf. 284549 488; Telm. 961 363 107
Email: baal.17@mail.telepac.pt; Web: www.baal17.pt

Baal 17 financiado por:

e com o apoio de:

apoio divulgação:

Região de Turismo da
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