
CUCA neles ! 

(Este artigo foi publicado no jornal O POVO, em 18 de fevereiro de 2014) 

“Sou o professor de informática de vocês, podem me chamar de Mauro e, pelo amor de Deus, 

resistam a usar droga pela primeira vez!”. Bom, exageros à parte, não é bem assim que 

começo meu primeiro dia de aula, mas bem que deveria. 

Neste abençoado 2014, ano em que a Argentina será vice-campeã da Copa, completo 40 anos 

lidando com jovens: Pirambu digital, o projeto e-Jovem, a Escola 24 Horas, etc. Mas nenhuma 

destas experiências tem me tocado mais do que o convívio com alguns jovens “derrotados 

pela droga” (é duro, mas é verdade). Quando pergunto que sugestões dariam a outro jovem, a 

resposta é uma só: evitar “usar a primeira vez”! 

Acho meio idiota, “espèce de con” (diria Serge Gansbourg), o abestado que, irresponsável e 

gratuitamente, relativiza o primeiro contato do jovem com a droga. Estes caras-pálidas 

esquecem que nem todos reagem da mesma forma à droga, e que a “primeira vez” tem sido, 

para alguns, a porta de entrada de um caminho sem volta.  

Neste contexto, tenho dúvidas se práticas adotadas por outras sociedades servem para o 

Brasil, 8° lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos (UNESCO): 13 

milhões (PNAD – 2012). Bom (re)lembrar: o que é bom para os EUA não, necessariamente, é 

bom para o Brasil. Até tu Obama? O meu ex-ídolo teria declarado, gratuitamente, seus 

“baseados” de outrora (“se o presidente já fumou por que eu não fumo?”). 

Mas o que fazer, então, diante desse tsunami que “astravanca o pogressio” do nosso jovem? 

Seguem 4 palpites: 

1) Aos pais: todo cuidado é pouco. Criem “coragem” e conversem com seu filho. 

2) Ao jovem: deixe de ser teimoso e acredite nos “coroas”! Afinal são seus únicos 

definitivos amigos. Nem dinheiro nem poder desmantela! 

3) Ao professor: o aluno confia em você, cara! Trate do assunto em sala de aula e se 

disponibilize a conversas individuais. Nem todo aluno tem “pai”!  

4) Aos políticos: Educação tempo integral para a moçada e mais CUCAs (Centro Urbano 

de Cultura e Arte) nos bairros!  

Nota 10 para o CUCA da Barra do Ceará. Na contramão do provincianismo político tupiniquim, 

a prefeitura manteve um excelente projeto da gestão anterior (inclusive o nome) e está 

inaugurando mais CUCAs. Todo bairro merece um CUCA!  

Jovem ocupado é jovem sadio. CUCA neles, Prefeito! 
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