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14 de maio, São Paulo
Hit no Facebook, o Churrascão da

Gente Diferenciada reuniu cerca de

600 pessoas em Higienópolis. Foi

uma resposta a moradores do bair-

ro, contrários à ideia da construção

de uma estação de metrô na região.

#churrascao

13 de maio, Florianópolis
Estudantes se reúnem em praça para

um ato público contra o deputado fede-

ral Jair Bolsonaro. Durante a manifesta-

ção, cerca de 150 casais heterossexuais

e homossexuais realizam um “beijaço”

para criticar os comentários do político.

#beijoabolsonaro

15 de maio, Espanha
Vinte mil jovens madrilenos protes-

tam contra os partidos políticos,

bancos e sindicatos. Quarenta indig-

nados acampam na Plaza del Sol.

No dia seguinte, grupos fazem o

mesmo em outras praças do país.

#spanishrevolution #15M

O STF liberou a realização das Mar-
chas da Maconha em 2012. A Comissão
Global de Política sobre Drogas, da
qual faz parte o ex-presidente Fernan-
do Henrique Cardoso, disse neste ano
que a estratégia de guerra às drogas
falhou. Criar uma via legal para o con-
sumo de maconha aumentaria o uso de
drogas? É o que perguntamos a dois
especialistas. / Por Thiago Santaella

Sim“Ao flexibilizar,
você aumentaria o
consumo. Ficaria
mais fácil produzir

e distribuir a droga. Sabemos que a maco-
nha é enganosamente segura. Do ponto de
vista médico, posso dizer que ela é prejudi-
cial: provoca perda de rendimento acadêmi-
co, de memória e causa outros danos. Um
estudo da Nova Zelândia afirma que ado-
lescentes que fazem uso da maconha têm
10% de chances de desenvolver surto psi-
cótico até os 20 anos. Legalizar vai aumen-

tar o problema. Mesmo que fosse legaliza-
da a venda só para maiores de idade, falta-
ria fiscalização. O álcool, por exemplo, é
imbatível como problema social. E só ago-
ra temos uma lei mais forte. Cada droga
tem seus custos sociais. Temos de defen-
der a redução do consumo de drogas, inclu-
sive as lícitas. O caminho é criar uma rede
de atendimento, instituindo programas de
prevenção e de tratamento.”

✽

RONALDO LARANJEIRA, PSIQUIATRA

Não“Vários países es-
colheram cami-
nhos diferentes,
com sistemas bem

estruturados, para evitar que o consumo
crescesse com a liberação. Holanda, Portu-
gal e Espanha realizaram mudanças para
políticas mais tolerantes, sem notar cresci-
mento significativo do uso. Em Portugal, o
sistema está sob a área de saúde e não da
Justiça. A Holanda também tem uma série
de ideias interessantes, como a filosofia de
redução de danos. O país não tem proble-

mas graves com drogas hoje e quase erra-
dicou o vício em heroína. Lá, o sistema foi
todo montado para a proteção da juventu-
de. Sistemas menos radicais têm se mos-
trado mais eficientes para manter os meno-
res longe das drogas. Crianças não deve-
riam usar substâncias psicoativas. No nos-
so sistema, há crianças cada vez mais no-
vas envolvidas com drogas, tanto como
usuárias quanto como traficantes.”

✽

DENIS RUSSO, AUTOR DE ‘O FIM DA GUERRA’

DEBATE

● Três auditorias realizadas pelo Tribu-
nal de Contas da União (TCU) neste ano
encontraram desvios nas verbas do Pro-
Jovem Urbano. Em uma amostra de 14
municípios, identificou-se o pagamento
irregular de R$ 256 mil. Além da matrí-
cula de 530 jovens fora da faixa etária,
houve concessão de R$ 100 de bolsa a
332 desses alunos, entre agosto de
2008 e dezembro de 2009. O TCU identi-
ficou também fraudes em licitações e

problemas nos registros de frequência.
Dados do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) mostram
que, das 246 prestações de contas do
ProJovem, entre 2008 e 2009, 87% ain-
da aguardam um parecer. Das 30 anali-
sadas, 18 foram contestadas. Três espe-
ram por análise.
Mesmo sem controle de gastos, tramita
na Câmara dos Deputados uma proposta
do senador Renan Calheiros (PMDB/AL)
para destinar 2% da arrecadação das
loterias da Caixa Econômica Federal –
cerca de R$ 176 milhões – ao ProJovem.
Porém, só R$ 77 milhões (15%) do total
de R$ 502 milhões autorizados neste
ano foram empenhados até novembro.

BIOQUÍMICA DO JOVEM

Desenvolvimento cerebral
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Faxina: o cérebro 
reorganiza conexões 

nervosas dos 12 aos 25 
anos. Começa pelo 
tronco cerebral, 
desligando as 
ociosas, e finaliza 
no córtex 
pré-frontal

1

Sem limites: 
por volta de 18 a 

20 anos, o organismo 
atinge o pico de 
liberação de dopamina, 
um neurotransmissor 
ligado à motivação, ao 
prazer e à 
impulsividade 
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Recompensas: o 
sistema límbico 

abriga o circuito de 
recompensas, ligado ao 
prazer, motivação e 
emoções. Na adolescência, 
o circuito reduz sua área, 
gerando sensação de tédio
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Vida sexual: o 
hipotálamo 

comanda a produção 
de hormônios sexuais, 
responsáveis por 
mudanças físicas e pela 
libido (com a atuação da 
testosterona em homens 
e mulheres)
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Aos três anos de 
idade, o cérebro 
humano tem cerca 
de um trilhão de 
conexões nervosas

Por volta dos 12 
anos, com o início 
da poda neuronal, 
esse número vai 
diminuindo

Um adulto 
chega a ter 
50% menos 
conexões que 
uma criança

HORMÔNIOS
SEXUAIS

Lidiane Ferreira
Romina Cácia

O que faz um jovem entrar no quarto e
ficar horas em frente a um computador?
Qual o motivo de ele gostar mais de sair
com os amigos do que com os pais? Tu-
do isso tem uma explicação. E as respos-
tas vão além da ebulição hormonal.

Dos 12 aos 25 anos, nosso cérebro se
reorganiza, numa espécie de faxina en-
tre as redes de neurônios. Aquelas que
até então foram utilizadas são fortaleci-
das. Já as que ficaram ociosas acabam
sendo desligadas. Se até este momento
você não aprendeu a tocar violino, as
células nervosas destinadas a esta tare-

fa serão perdidas. Caso queira aprender
a tocar este instrumento no futuro, po-
de até conseguir, mas será mais difícil.

Essa faxina termina no córtex pré-
frontal, a área do cérebro que comanda
os impulsos, as tomadas de decisão e o
pensamento abstrato e criativo. Duran-
te essa organização, ele sofrerá um pro-
cesso de amadurecimento – embora já
esteja formado, ainda não consegue de-
sempenhar suas funções como um adul-
to, planejando e avaliando todas as con-
sequências de um ato.

“A maturidade das áreas frontais coin-
cide com a do comportamento huma-
no”, diz Ivete Gattás, coordenadora da
Unidade de Psiquiatria da Infância e
Adolescência da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp). É por isso que o
jovem será muitas vezes inconsequente
e impulsivo. Culpa também da ação da
dopamina, que acentua essas caracterís-
ticas e faz com que ele sinta mais prazer
no momento anterior à ação do que nela
em si. É como se ele comemorasse o gol
antes mesmo de bater o pênalti.

Isso ajuda a explicar comportamen-
tos de risco, que expõem o jovem a con-
sequências possivelmente desastrosas,
como o uso de drogas, bebidas alcoóli-
cas e sexo desprotegido. “A manifesta-
ção desses comportamentos se dá atra-
vés de uma série de ações relacionadas à
experimentação de limites e busca de
sensações”, afirma Vitor Haase, coorde-
nador do Laboratório de Neuropsicolo-
gia do Desenvolvimento da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG).

É uma fase de grandes mudanças e
que se reflete também nas típicas oscila-
ções de humor. “São consequências
dos lutos pelos quais o jovem passa, co-
mo a perda do pai herói, do corpo infan-
til e a busca pela autonomia”, diz o médi-
co Mauro Fisberg, especializado em
adolescentes.

Mas não é só isso. Os elementos exter-
nos influenciam na maneira de agir e
pensar do jovem. A cultura na qual está

inserido, o ambiente familiar em que vi-
ve e a forma como desenvolve suas rela-
ções pessoais são fundamentais na ma-
nifestação desses comportamentos, as-
sim como no freio de seus impulsos e na
construção de sua personalidade.

Os fatores externos também podem
explicar o que faz o jovem considerar a
companhia dos amigos mais interessan-

te que a dos pais. Estar inserido em um
grupo e se sentir parte dele é fundamen-
tal na construção da sua identidade. É
uma forma de sair da autoridade fami-
liar e tentar novas formas de relações
sociais e experiências. É aí também que,
geralmente, as primeiras relações amo-
rosas ocorrem.

De acordo com Haase, o jovem preci-

sa se “lançar” no mundo. Para ele, o ado-
lescente tem de se arriscar, porém, não
pode ser irresponsável a ponto de pagar
na velhice, ou antes dela, pelos excessos
da juventude. Como se vê, a bioquímica
do jovem não é uma conta exata. Por
isso, em caso de atitudes impulsivas e
respostas atravessadas, respire fundo.
Depois dos 25 passa.

Da rebeldia à inconsequência,
o que o cérebro pode explicar

● Cientistas provaram que os cérebros
dos adolescentes que jogam videogame
com regularidade têm maior massa cin-
zenta. Isso acontece no estriado ventral
esquerdo, a parte mais importante do
sistema de recompensas do órgão, tam-
bém ligada ao vício. “Essa região é ativa-
da sempre que a pessoa sente ou anteci-
pa prazer, como comida e sexo”, diz Si-
mone Kühn, do Departamento de Psico-
logia Experimental da Universidade de
Ghent, na Bélgica, que liderou o estudo
publicado na Translational Psychiatry. A
pesquisa escaneou o cérebro de 154
adolescentes que jogavam, em média,
12 horas por semana. Mas a equipe não
conseguiu responder a uma questão cru-
cial: o uso do videogame aumenta a mas-
sa cinzenta ou é o contrário, quem tem
mais massa tende a ter mais prazer e,
por isso, joga mais? “Vamos continuar o
estudo.” / RAFAEL ABRAHAM

ProJovem Urbano é caro e ineficiente
Programa para a juventude já gastou R$ 506 milhões, mas não consegue superar deficiências de qualidade, evasão e infraestrutura

Davi Lira
Débora Álvares

Quatro anos depois de instituído, o Pro-
Jovem Urbano (PJU), principal proje-
to político do governo federal para a
juventude, é caro e pouco eficiente. O
programa, que condensa 9 anos do ensi-
no fundamental em 18 meses, custou
aos cofres públicos R$ 506 milhões nes-
te período, segundo levantamento da
ONG Contas Abertas, mas apresenta
resultados inexpressivos: após o curso,
a melhora no aproveitamento dos alu-
nos é de 17%.

A avaliação do PJU – ação destinada a
jovens de 18 a 29 anos, com ensino fun-
damental incompleto – tem como base
quatro provas, aplicadas no decorrer do
curso, com notas de zero a 500. De acor-
do com a Secretaria Nacional da Juven-
tude (SNJ), ligada à Secretaria Geral da
Presidência da República, os alunos en-
tram com média, em Português e Mate-
mática, de 201,45 e saem com 236,1.

O senador Cristovam Buarque (PDT/
DF) destaca que a nota alcançada equi-
vale à reprovação no ensino regular.
“Ele não sabia quase nada e terminou
não sabendo quase nada.” Para o inte-

grante da Comissão de Educação do Se-
nado, é dinheiro jogado fora. “É um su-
pletivo ineficiente de um ensino funda-
mental que não aconteceu.”

Segundo um relatório do Fundo de
População das Nações Unidas (ONU),
autorizado pelo governo brasileiro, há
“grande precariedade” na infraestrutu-
ra das unidades de ensino. O trabalho
chama de “erro estratégico” delegar aos
municípios a responsabilidade de defi-
nir os locais onde serão realizadas aulas
de qualificação e participação cidadã.
Há problemas, ainda, no cadastramen-
to dos alunos. “Há casos extremos de
estudantes que frequentaram as aulas
por um ano ficarem sem certificação
por conta dos erros em inserção dos da-
dos”, revela o estudo.

Apesar das deficiências, há quem de-
fenda o programa como política de in-
clusão social. A coordenadora da juven-
tude da ONG Ação Educativa, Maria Vir-
gínia de Freitas, acredita que a imple-
mentação adequada traz benefícios.
“Os estudantes encontram no ProJo-
vem uma escola que dialoga com ques-
tões da realidade deles.”

O presidente do Conselho Nacional
da Juventude, Gabriel Medina, critica a

qualificação profissional oferecida pelo
ProJovem Urbano. “É inicial, não prepa-
ra para assumir um posto de trabalho.”

Evasão. Outro desafio é manter os alu-
nos no programa, apesar do incentivo
de R$ 100 mensais concedido a cada in-
tegrante que frequenta 75% das aulas e
entrega os trabalhos escolares. Nas cin-

co primeiras entradas, entre 2008 e
2009, 48% dos matriculados saíram an-
tes do fim. A última turma, iniciada em
maio de 2010 com fim previsto para ja-
neiro de 2012, já teve 16 mil desistên-
cias, dos 94.204 que começaram. No en-
sino fundamental regular, a evasão não
passa de 3,2%, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Secretaria Nacional de Juventude
relaciona a incompatibilidade em conci-
liar os estudos e o trabalho como o moti-
vo que mais afasta jovens do programa:
39,3% dos estudantes alegam isso. Em
seguida, encontram-se problemas fami-
liares (29,1%). A implementação do pro-
grama foi citada por 6,3%.

O programa é também pouco abran-
gente. De acordo com o Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), exis-
tem 4 milhões de brasileiros que se en-
caixam nos pré-requisitos do PJU. A ex-
pectativa da SNJ é que o programa for-
me, até janeiro de 2012, pouco mais de
200 mil jovens, 5% do público poten-
cial. Sob a alegação de aperfeiçoamento
e expansão, o comando do ProJovem
Urbano passa ao Ministério da Educa-
ção (MEC) a partir de 2012.

O atual coordenador do programa,
Paulo Ricardo Freitas – ele assumiu a
transição do PJU após a saída de Maria
José Vieira Féres, em julho –, foi procu-
rado pela reportagem em várias oca-
siões, mas não quis dar entrevista. “Ele
está responsável pela parte administra-
tiva, nem se sente seguro para falar da
iniciativa”, informou a Secretaria Geral
da Presidência.

Descontrole financeiro
não inibe proposta de
aumento de orçamento

Jogadores frequentes
de videogame têm mais
massa cinzenta
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2011, Especial Focas, p. H5.




