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O Brasil é um país jovem. Há menos de 200 anos, ele se tornou
independente e passou a caminhar com as próprias pernas.
Pode parecer muito tempo, mas 200 anos é pouco se você pensar
em tudo que já aconteceu na história do planeta milênios atrás.

Nesse curto tempo, o Brasil se tornou um país admirável por seu
esforço para dar à população a chance de viver com dignidade, em-
bora ainda falte muito trabalho para acabar com a desigualdade so-
cial que existe. Ao mesmo tempo, o Brasil compartilha com outros
povos as maravilhas de suas invenções e de suas manifestações
culturais, de sua tecnologia e de suas capacidades naturais. Isso
me deixa certo de que a juventude não limita o potencial.

Você já deve ter ouvido alguém mais velho dizer que você não tem
idade para entender determinado assunto, porém não é a idade que
impede a compreensão, e sim a falta de informação, a falta de co-
nhecimento. Falta que pode ser solucionada com o estudo, com a
leitura. Daí a importância de buscar aprender mais e mais sempre.

Outra certeza que trago é a de que o maior potencial do país
está justamente no espírito jovem que ele tem, que você tem.
Quer um exemplo de quão bem a juventude faz ao Brasil?

Brasil, 
país juvenil

Pois repare...
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A paixão pelo esporte não tem gênero, nem combina com
preconceitos de gênero. Futebol é, sim, coisa de mulher. 
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Também há outra razão para minha escolha de falar de futebol:
é porque ele mostra, perfeitamente, quais são as duas lições
de vida mais importantes.

Em se cumprindo essas lições, você só aumenta o potencial
que tem para ser um craque naquilo que escolher ser. 

Mas existe uma droga que está levando muitos jovens a
deixar de lado essas lições e a perder seu potencial: o
crack. Apesar de, na linguagem oral, o nome soar igual a
craque, essas duas palavras jamais andam juntas. São ini-
migas na verdade. Se craque é a pessoa preparada para
vencer, o crack é a substância que te faz perder tudo na vida.

É sobre ela que eu quero falar agora.

PRIMEIRA LIÇÃO:

é preciso cuidar do corpo
sem descuidar da mente.01

SEGUNDA LIÇÃO:

ninguém vence sozinho; é
preciso trabalhar em equipe
e acolher o potencial de
cada um. 02

Um bom jogador deve ter boa saúde se quer ter pique para jogar. E, se você
quer ter um bom desempenho nas atividades que pratica, precisa fazer o
mesmo. Isso significa que deve praticar atividades físicas, manter uma boa ali-
mentação, ter bons hábitos de higiene e dormir boas noites de sono.
Além disso, para se sair bem no futebol e na vida, deve-se sempre “exercitar” a
mente. Por ser a ferramenta de compreensão do mundo e de interação com ele,
a mente necessita de atenção especial. “Exercitá-la” é muito fácil: basta ler, con-
versar, cantar, ouvir música, jogar damas, jogar xadrez, jogar videogame, brincar,
desenhar, dançar, dobrar origamis, consertar objetos quebrados... Tudo aquilo
que instiga, que estimula a criatividade e a imaginação é um bom exercício men-
tal. Principalmente, se variamos de atividade, em vez de fazer sempre uma só.

No futebol, há espaço para todos os tipos de conhecimento. Craque não é
apenas quem está em campo disputando a bola. O bom técnico, que coor-
dena o time, é craque. O bom preparador físico, que cuida do corpo dos
jogadores, é craque. O bom juiz, que zela pelas regras do jogo, é craque.
O bom gandula, que não deixa a partida parar quando a bola sai de campo,
é craque também. Se falta um deles, o conjunto é prejudicado. Na vida em
sociedade é igualzinho: precisa-se de todos os tipos de conhecimento para
se viver bem. O conhecimento do pedreiro, o do motorista, o do cozinheiro,
o do engenheiro, o do médico, o do professor — e, claro, o do estudante,
que ensina por meio de perguntas e de novos modos de ver o mundo.

01

02
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Como o crack 
prejudica a mente
O crack destrói neurônios, as células que formam o cérebro
e que são responsáveis pela inteligência e pela saúde mental.
O efeito da droga sobre os neurônios é tão prejudicial, que
muita gente começa a ter alucinações (ver algo que não está
presente); a sofrer de paranoia (imaginar situações que não
estão acontecendo); a ficar com depressão (tristeza profunda
e vontade de não fazer nada).

A inteligência é o mecanismo que fabrica as habilidades e poten-
cialidades do ser humano. O crack é como um vírus de computa-
dor, que ataca a máquina cerebral e faz a inteligência parar de
funcionar. As pessoas que fazem uso dessa droga sofrem uma
mudança de comportamento completa. Os pensamentos tornam-
se confusos; perdem-se a capacidade de concentração, neces-
sária para o estudo, e o interesse pela escola. A única fixação é
planejar novas formas para se conseguir a droga, toda a mente
volta-se, negativa e perigosamente, para o consumo do crack.



Uma pessoa que se viciou em crack não afeta apenas seu corpo e sua
mente; a família e os amigos são igualmente atingidos. O vício faz com
que o usuário só tenha vontade de fazer uma atividade: usar a droga.
Desse modo, a pessoa se afasta dos amigos e passa a conviver, exclusi-
vamente, com quem consome crack. Muita gente se engana, achando
que os companheiros de droga são uma nova turma de amigos, mas isso
não é verdadeiro. Afinal, menos do que dar apoio e incentivo para alcançar
vitórias na vida, como os grandes amigos fazem, esses novos e maléficos
“amigos” se interessam somente por um único assunto. Adivinha qual?

Ao mesmo tempo, dentro do lar, a pessoa que se viciou em crack começa
a roubar objetos, para trocar por droga na rua; começa a mentir sobre os
lugares que frequenta; e pode passar dias sem voltar para casa, nem dar
notícias, porque fica fora da realidade pelo uso do tóxico. Certamente, ela
não faz isso com intenção de magoar a família, nem sente orgulho do que
faz. Porém o vício a obriga a ter essas atitudes, assim como a leva a se afas-
tar dos entes queridos quando esses tentam fazê-la parar de drogar-se.

Em muitos casos, a pessoa sai de casa para não voltar mais. Começa a
morar na rua e a praticar roubos e crimes, para conseguir dinheiro, o que
a deixa sob o risco de ser presa. A essa altura, não se trata mais do vício
de alguém que teve a vida roubada pelo crack e nem apenas do sofri-
mento dos que amam essa pessoa: toda a sociedade é afetada pela cri-
minalidade a que o crack induz.

Como o crack 
prejudica a 
convivência social
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A descontração leva naturalmente à alegria.
Ninguém precisa usar drogas para divertir-se.



Quando surgir a ocasião em que alguém te ofereça o crack, pense em
tudo que aprendemos juntos até agora. Além disso, mentalize seu ídolo.
Se você for um fã de futebol, pense no seu jogador preferido. Reflita sobre
se ele conseguiria estar no time, ou mesmo na seleção, caso tivesse se
arriscado no crack. Imagine o que aconteceria com o corpo, com a mente
e com o seu senso de convívio, afetados pela droga. E, então, você vai
ter certeza de que jamais vale a pena experimentar!

Se acha que os desafios são mais difíceis para você e que por isso não
vale a pena pensar que pode ser como seu ídolo um dia, busque algumas
informações sobre ele em entrevistas dadas aos jornais, na internet. Cer-
tamente, vai encontrar relatos de como houve momentos em que ele se
sentiu sem esperanças, momentos em que as dificuldades pareceram
que nunca terminariam. Isso vale tanto para quem admira jogadores
quanto para quem admira outros atletas ou outros profissionais. Se seu
ídolo for alguém que você conhece, como seu pai, sua mãe, um profes-
sor, um tio, um vizinho, você pode perguntar diretamente a ele.

A vida deve ser vivida em se cuidando ao máximo da saúde, do amor pela
família e pelos amigos e dos estudos. Esse é o treinamento que leva qual-
quer um a ser um craque, seja de futebol, seja de outra atividade que
goste mais. Existe um campo para cada tipo de craque.

...Seja um craque,
diga não!

3736

Que craque você quer ser?

A atleta Érica comemora com a jogadora Marta um dos seus gols na
Copa do Mundo Feminina da FIFA, Alemanha 2011, em Frankfurt.
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Organize, junto com seu
professor, uma exposição
interativa e apresente para a
comunidade escolar, fami-
liares e lideranças locais,
para que todos fortaleçam a
ideia e sejam multiplicado-
res dessa aula de cidadania.

DESAFIO

01
DESAFIO

03

DESAFIO

02

Em grupo, discuta e responda as
questões abaixo. Escolha uma das
linguagens para a apresentação das
conclusões do grupo.

01 Qual o tema abordado por Magui-
nho? Quais os subtemas apresentados?
02 Qual o problema central apresen-
tado por Maguinho?
03 Em que contexto social o problema
central se manifesta? Quais as principais
consequências em nível pessoal e social?

ELABORE UM COMENTÁRIO E APRESENTE SOLUÇÕES
POSSÍVEIS PARA QUE O JOVEM OU ADOLESCENTE POSSA
PROMOVER UMA MUDANÇA DA ATUAL REALIDADE.

Após ter sintetizado as informações,
os grupos escolherão uma linguagem
para apresentação das conclusões,
considerando: talento, aptidões, ha-
bilidades dos participantes.

•Fotografia (fotos do processo de
ensino-aprendizagem) •Jornal falado
e/ou escrito •Produção de vídeo
•Música •Poesia •Dança •Pintura
•Produção de blog •Peça teatral
•Slide •Mapa conceitual.
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