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Os estudantes de escolas parti-
culares experimentam drogas
mais que os da rede pública, re-
vela levantamento da Secreta-
ria Nacional de Políticas So-
bre Drogas (Senad) divulgado
ontem. Mapeamento feito
com 50.890 alunos de todas as
capitais constatou que, na fai-
xa de 16 a 18 anos, 54,9% dos
que estudam na rede particu-
lar já usaram psicotrópicos,
como maconha, cocaína e cra-
ck, pelo menos uma vez. Na pú-
blica o porcentual é de 40,3%.

Em todas as faixas etárias, do
ensino fundamental ao médio,
30,2% dos alunos da rede privada
já experimentaram psicotrópi-
cos, contra 24,2% dos da pública.

A relação entre os dois tipos
de escolas se inverte quando se
analisa o uso frequente da droga,
ou seja, seis ou mais vezes no
mês anterior à pesquisa. Nesse
caso, a rede pública ultrapassa a
privada por uma pequena mar-
gem – 0,9% contra 0,8%. Quanto
ao uso pesado (20 ou mais ve-
zes), os alunos da rede pública
superam os da privada (por 1,2%
a 0,8%). Ou seja: embora os estu-
dantes das particulares experi-
mentem mais, os das públicas
usam com mais frequência.

O estudo do governo federal,
feito em parceria com a Universi-
dade Federal de São Paulo (Uni-
fesp), trouxe pela primeira vez
os números da rede privada.

Estudantes do ensino funda-
mental e médio foram submeti-

dos a um questionário de auto-
preenchimento, aplicado em
789 escolas. Segundo a Senad,
cerca de 94% das públicas convi-
dadas aceitaram participar, con-
tra 70% das privadas. “Não en-
tendemos como grave a recusa
(das privadas). Pode ter a ver
com o fato de ser a primeira vez
que se faz uma pesquisa sobre es-
se tema com elas. A rede pública
tem tradição”, diz a secretária ad-
junta da Senad, Paulina Duarte.

Escolas públicas. Os dados da
pesquisa anterior, de 2004, per-
mitem uma comparação do cená-
rio na rede pública. O uso de ma-
conha pelo menos uma vez por
ano caiu de 4,6% para 3,7%; de
solventes ou inalantes (como
lança-perfume), de 14,1% para
4,9%; de anfetamínicos, de 3,2%
para 1,6%; e de crack, de 0,7% pa-
ra 0,4%. O uso de cocaína, po-
rém, subiu de 1,7% para 1,9%.

“O aumento em relação à co-
caína foi relativamente pequeno
e merecerá do governo uma aná-
lise mais acurada”, disse Duarte.
“A redução do consumo de dro-
gas é um fenômeno que não está
ocorrendo apenas no Brasil. Há,
no mundo, uma tendência de es-
tabilização do consumo e até
mesmo de diminuição. Há maior
percepção sobre os riscos.”

Para a secretária adjunta, os
números mostram um pequeno
consumo de crack entre os estu-
dantes – na rede privada, o índi-
ce foi de 0,2%. Uma possibilida-
de para o resultado é o fato de os
usuários da droga na faixa etária
estudada (de 10 a 19 anos) não
estarem em sala de aula. “O cra-
ck devasta com muito mais rapi-
dez a vida das pessoas, o que po-
de fazer com que elas não este-
jam na escola”, afirmou Duarte.

Quanto ao uso de tabaco e ál-
cool nos ensinos fundamental e
médio, houve redução no consu-
mo entre 2004 e 2010. No primei-
ro caso, de 15,7% para 9,8%, e no
segundo, de 63,3% para 41,1%.

Unesp diz que
não há provas
de ‘rodeio’

Clarissa Thomé / RIO

O brasileiro está comendo mal
em casa. Frutas e verduras, que
deveriam corresponder de 9% a
12% das calorias diárias, repre-
sentam 2,8%. Açúcares livres
equivalem a 16,4% das calorias,
quando a recomendação é de
10%. Os alimentos essencial-
mente calóricos (óleos e gordu-

ras vegetais, gordura animal, açú-
car de mesa e refrigerantes) atin-
gem 28% das calorias consumi-
das. Entre os 20% mais ricos, o
consumo desses alimentos ultra-
passa a proporção recomenda-
da, de 30%, chegando a 31,8%.

Os dados estão no levanta-
mento Avaliação Nutricional da
Disponibilidade Domiciliar de
Alimentos no Brasil, feito com
base na Pesquisa de Orçamen-
t o s F a m i l i a r e s ( P O F )
2008/2009. Para chegar a essas
informações, os técnicos do IB-
GE analisaram os alimentos nas
residências, divulgados na pes-
quisa Aquisição Alimentar Domi-
ciliar Per Capita.

“Está mal preparado o cardá-
pio dos brasileiros”, resume o ge-
rente da POF, Edilson Silva. “Há
uma interferência na disponibili-
dade e preço dos produtos – fru-
tas e legumes são normalmente
alimentos de difícil acesso e o
preço interfere.” Ele ressaltou
que a pesquisa demonstra que o
consumo de proteína é satisfató-

rio – 12,1% das calorias disponí-
veis diariamente, quando o ideal
é entre 10% e 15%. “Faltando edu-
cação alimentar, uma política pa-
ra ensinar o cidadão a consumir
mais legumes, mais frutas.”

Ana Beatriz Vasconcellos,
coordenadora geral da Política

de Alimento e Nutrição do Minis-
tério da Saúde, disse que esse es-
forço deve incluir o setor produ-
tivo. “É preciso garantir oferta
melhor: aumentar o crédito para
que produtores façam com que
suas frutas, verduras e legumes
possam ser distribuídas em to-
das as regiões. E a melhoria da
qualidade dos alimentos indus-
trializados: redução da gordura,
do sódio, do açúcar.”

No período avaliado – maio de
2008 a maio de 2009 –, a disponi-
bilidade média per capita de ali-
mentos foi de 1.611 calorias. Na
pesquisa anterior, era de 1.791. A
diferença pode ser atribuída aos
alimentos consumidos fora de
casa. Comparando-se os resulta-
dos com os da POF anterior, de
2002/2003, a despesa com ali-
mentação em casa caiu de 75,9%
dos gastos mensais para 68,9%.

O levantamento mostra que o
teor de ácidos graxos saturados,
cujo consumo está associado a
doenças cardiovasculares e dia-
bete, está próximo do limite de

10% das calorias na faixa de
renda que vai de R$ 2.491 a R$
4.150 (9,1%) e de R$ 4.150 a R$
6.225 (9,5%). A faixa de renda
mais alta, acima de R$ 6.225, já
ultrapassou o limite recomen-
dado – chega a 10,6%.

A nova POF mostra o au-
mento da participação no to-
tal de calorias de alimentos co-
mo pão francês (aumento de
13%), biscoito (10%), queijos
(16%), refrigerantes (16%),
bebidas alcoólicas (28%) e re-
feições prontas e misturas in-
dustrializadas (40%). Tive-
ram menor presença arroz
(queda de 6%), feijões (18%),
farinha de trigo (25%), leite
(10%) e açúcar (8%).

Arroz e feijão em queda. O
feijão com arroz não é mais o
prato-símbolo do cardápio
brasileiro. De 1975 para 2009,
a compra desses itens caiu
drasticamente. O arroz poli-
do perdeu 60% na quantidade
anual per capita adquirida –
de 31,6 quilos para 12,6 quilos.
A do feijão passou de 14,7 qui-
los anuais para 7,4 quilos (re-
dução de 49%).

● Previsto no Mais Saúde, o Pla-
no Integrado de Enfrentamento
de Crack e Outras Drogas teve
uma execução de 2% do progra-
mado. Quando o Mais Saúde foi
lançado, em 2008, a expectativa
era investir R$ 99,9 milhões até
2011 em ações na área, dos
quais R$ 90,23 até o fim de 2010.
Foi gasto R$ 1,9 milhão.

Questionado, o ministro da Saú-
de, José Gomes Temporão, não
explicou as razões. E classificou
de “romântica” a ideia de basear
o combate ao problema com
ações na área de saúde. “É preci-
so combater o tráfico”, disse.

Também afirmou que ações fo-
ram desenvolvidas, como cria-
ção de vagas para tratamento de
pacientes e consultórios de rua.

Uma espécie de PAC da área,
o Mais Saúde prevê várias metas
para 2011. Ontem, Temporão
apresentou um balanço do pro-
grama e admitiu três derrotas: a
não aprovação da Fundação Esta-
tal de Direito Privado, o fim da
CPMF e a demora do Congresso
em aprovar o projeto de ambien-
tes livres de fumo.

Além do crack, outras ações
tiveram baixa execução, como a
distribuição de óculos para alu-
nos da rede pública. A previsão
era fornecer entre 2008 e2011
688.650 óculos, dos quais
567.540 até o fim de 2010. No
período, foram repassados
24.444 (4%). / LÍGIA FORMENTI
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Educadores divergem sobre a
forma de abordar o problema

CARDÁPIO NO BRASIL

Em casa, brasileiro come pouca fruta e verdura

Plano antidrogas
teve apenas 2% do
valor empregado

● Desigual
O levantamento mostra desigual-
dade na mesa. Laticínios, frutas,
verduras e legumes, gordura ani-
mal, bebidas alcoólicas e refei-
ções prontas são mais consumi-
dos pelos mais ricos.

Realidade nas escolas. Paulina Duarte, da Senad, o ministro Jorge Armando Felix e André Lázaro, do Ministério da Educação

Na rede particular, 55% dos alunos
já usaram drogas; na pública, 40%

PAULINA DUARTE
SECRETÁRIA ADJUNTA DA SENAD
“A escola brasileira vem
discutindo a questão de forma
pragmática, saindo da questão
polarizada, do fundamentalismo
ou da banalização do consumo.”

ALIMENTO CALORIAS

Arroz 16,2%

Pão francês 6,41%

Açúcar e refrigerantes 13%

Óleos e gorduras 12,6%

Carnes 12,3%

Biscoitos 3,4%

Leites e derivados 5,8%

Refeições prontas e industrializados 4,6%

Frutas, verduras e legumes 2,8%

DIDA SAMPAIO/AE

José Maria Tomazela
SOROCABA

Uma comissãoda Universidade
Estadual Paulista (Unesp), câm-
pus de Assis, puniu com suspen-
são de cinco dias os dois alunos
acusados de participar do “ro-
deiodas gordas”,emque estudan-
tes obesas eram humilhadas.

A comissão concluiu que os es-
tudantes, um aluno de Engenha-
ria Biotecnológica e outro de
Ciências Biológicas, usavam um
site para divulgar material discri-
minatório e ofensivo às alunas,
usando o nome da universidade.

A Unesp diz que não conse-
guiu provas da ação dos dois nas
agressões a colegas durante jo-
gos universitários. Segundo rela-
tos dos próprios alunos, jovens
montaram em estudantes obe-
sas, numa simulação de rodeio.
Ganhava quem segurava a aluna
por mais tempo.

Leia o Estadão no Ipad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Além disso, consumo
de açúcar ultrapassa
o recomendado, diz
pesquisa do IBGE; arroz
e feijão estão em declínio

Marici Capitelli
JORNAL DA TARDE

Diante de alunos já viciados ou
dos que só experimentaram as
drogas, qual deve ser a postura
que educadores e famílias? Luiz

Gonzaga de Oliveira Pinto, presi-
dente do Sindicato de Especialis-
tas da Educação do Magistério
(Udemo), diz que os colégios
precisam enfrentar o problema
de frente. Mas reconhece que
muitas unidades escolares prefe-

rem fechar os olhos. “As escolas
têm de desenvolver programas
educacionais para ajudar no
combate. E o aluno tem de ser
encaminhado para tratamento.”
Mas, como não existe respaldo
do Estado para ajudar as escolas
no encaminhamento do estudan-
te, diz ele, o problema permane-
ce como se não existisse.

Na avaliação do educador, que
trabalhou em escolas durante 30

anos, a família tem de ser aciona-
da. “Aluno usuário de drogas é
multiplicador dentro do colé-
gio”, afirma.

Essa não é a opinião de uma
professora com dez anos de ma-
gistério em uma escola de classe
média da capital. Ela conta que
em sua unidade não há uso da
droga dentro da escola. Mas exis-
tem alguns alunos que usam en-
torpecentes do lado de fora e che-

gam drogados para as aulas.
“Nossa postura é não confrontá-
los, porque esse é um problema
pessoal do aluno, já que o uso
não se deu na escola.” Se o estu-
dante se mostra inquieto, a abor-
dagem é sutil. “Cara, você não
está bem hoje”, explica a profes-
sora. A família só é comunicada
se o comportamento do jovem
atrapalhar a rotina escolar. “Do
contrário, não nos compete.”

Mãe de um aluno que se evol-
veu com drogas aos 13 anos, uma
comerciante da zona sul diz que
foi no ambiente escolar que o fi-
lho conheceu os psicotrópicos.
Ela acredita que a responsabili-
dade é, principalmente, da famí-
lia. Mas defende que a escola
tem de ser parceira na jornada.
“É uma situação tão complexa
que não pode ser tratada só por
um lado da questão”, pondera.

● Disponibilidade média
nacional de alimentos nos
domicílios, segundo o IBGE

Sociedade. Taxa diz respeito a jovens de 16 a 18 anos, segundo levantamento com mais de 50 mil estudantes feito pela Secretaria
Nacional de Políticas Sobre Drogas nas capitais; em todas as faixas etárias, alunos das escolas privadas também experimentaram mais

● Discussão
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




