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RESUMO: As drogas representam o maior problema social brasileiro na atualidade, e vem 
aumentando no ambiente escolar, causando várias implicações. É comum o jovem ter acesso muito 
cedo a vários tipos de drogas, como as farmacêuticas, o álcool e o tabaco, observando os familiares 
e pessoas mais próximas usarem. Fora de casa, a facilidade e acesso a essas drogas lícitas e 
também as ilícitas é muito comum principalmente pela influência de amigos que as usam. A escola 
deve promover um trabalho entre escola e a família à cerca da prevenção ao uso de drogas pelos 
adolescentes, numa perspectiva de formação integral. O envolvimento da família na prevenção e 
combate as drogas é muito importante, não só para a promoção a saúde individual, mas para reduzir 
também a violência doméstica bem como o custo a ela relacionado, como o baixo rendimento escolar 
e evasão. Desta forma, realiza-se uma reflexão a respeito da fundamentação teórica sobre o tema 
apresentado, uma vez que se faz necessário uma apropriação do conhecimento teórico para a partir 
daí relacionar com a prática cotidiana e então conduzir uma proposta interventiva. E mais do que criar 
um espaço para tratar dessas questões com adolescentes e a família, é necessário assegurar que as 
propostas de ações se concretizem por meio de práticas pedagógicas educativas na conscientização 
e prevenção as drogas que tanto prejudica a saúde e a vida social de muitas famílias. 
 
Palavras-chaves: Drogas; Prevenção; Família; Adolescente; Escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹ Graduada em Ciências pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jandaia do Sul e pós-
graduação em Metodologia no Ensino de Ciências pela Faculdade de São Luiz –e Química pela 
Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente – SP. E-mail lucineiaspedo@hotmail.com 
 
² Professora Doutora do Departamento de Ciências Morfológicas da Universidade Estadual de 
Maringá – Paraná. E-mail: madefani@uem.br 

mailto:lucineiaspedo@hotmail.com
mailto:madefani@uem.br


 
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 

O Estado do Paraná iniciou em 2007 um programa inovador de formação 

continuada, para professores da educação básica, denominado Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE).  

Este programa permite ao profissional afastar-se das suas atividades 

docentes, durante um ano com afastamento de cem por cento, e no segundo ano 

com afastamento de vinte e cinco por cento,  para que possa dedicar-se aos estudos 

que são organizados por uma Instituição de Ensino Superior (IES), em parceria com 

a Secretaria de Estado da Educação. 

Durante o programa o professor deve desenvolver uma série de atividades, 

tendo como objetivo a contribuição para a melhoria da educação pública e básica 

paranaense.    

Dentre as dificuldades encontradas pelos professores e pais, especialmente 

no âmbito escolar estão às drogas lícitas e ilícitas. 

         O uso de drogas se configura como uma problemática atual que vem 

crescendo a cada dia, e o que se percebe muitas vezes é o despreparo para 

enfrentar essa situação.  

         Falar sobre drogas é falar em Educação. Portanto, justifica-se a Escola como 

instituição educacional sendo um lugar privilegiado para a realização de atividades 

preventivas. Por ser o local que estimula o saber e o conhecimento, possibilita a 

construção de valores, sendo um canal aberto de comunicação entre seus membros 

(educadores, familiares e alunos) que permite aos mesmos discutir o tema drogas e 

definir ações quanto à prevenção ao uso das mesmas pelos adolescentes em 

nossas escolas. As ações de prevenção ao uso de drogas nas escolas não deveriam 

ser isoladas ou tratadas de fora do contexto de uma prática pedagógica. 

Desenvolver um projeto sobre prevenção às drogas surge da necessidade de 

expor a escola, os pais e adolescentes de forma efetiva com esse assunto, 

buscando através desse contato, compartilhar informações sobre o tema em 

questão, auxiliando no desenvolvimento de Projeto Político Pedagógico do Colégio, 

com a formação necessária para um enfrentamento social. 

A ação preventiva na escola tem também como justificativa o diagnóstico da 

situação de risco da comunidade, que mostra um percentual elevado de 



 
 
 

adolescentes envolvidos com o uso do álcool, tabaco, bem como diversas drogas 

ilícitas como maconha, crack, cocaína e outras mais. Debater esse tema somente 

com os adolescentes, não basta, é necessário envolver a família, que é a primeira 

referencia na vida dos adolescentes. A intervenção da escola, junto aos pais, com a 

possibilidade de trocas de informações e orientação, pode ampliar para fora dos 

muros da escola seu papel educativo. Portanto, é de fundamental importância o 

envolvimento da família na prevenção e combate ás drogas. 

 

 

1- DESENVOLVIMENTO 
 
1.1 UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM PEDAGÓGICA SOBRE PREVENÇÃO AO 
USO INDEVIDO DE DROGAS 

 

    A educação tanto tem a função de transmitir a cultura e o conhecimento 

acumulado quanto a função de despertar potencialidades, reflexão e críticas acerca 

da realidade e das possibilidades de sua modificação. (SENAD, 2008). 

A escola é um espaço de sociabilidade, de inserção em relações externas ao 

âmbito familiar. Uma de suas finalidades principais é garantir a possibilidade de 

acesso ao conhecimento sistematizado, e, é em torno dessa função que, ao menos 

em sua atribuição legal, deveriam estar sendo organizadas as atividades escolares. 

Apesar de ser organizada em torno da disseminação do conhecimento, a escola é 

também local onde se aprendem valores, regras e modos de convivência social. 

(SENAD, 2008) 

A escola possui papel fundamental para instrumentalizar os indivíduos sobre 

os conhecimentos científicos básicos. No entanto, nenhuma instituição tem 

condições de proporcionar e acompanhar a evolução de todas as informações 

científicas necessárias para a compreensão do mundo. 

De maneira geral, os espaços sociais de educação vêm se ampliando 
diante da constatação de que hoje existem diversos locais de (...) 
produção da informação e do conhecimento, de criação e reconhecimento 
de identidades e de práticas culturais e sociais. Diferentes ecossistemas 
educativos vêm sendo proposto como novos espaços-tempo de produção 
de conhecimento necessários para a formação de cidadanias ativas na 
sociedade (CANDAU, 2000, p.13). 

 
O que exatamente abordar, no cotidiano escolar, ao tratar sobre as questões 

das drogas? Geralmente, os conteúdos trabalhados caracterizam-se por um viés 



 
 
 

superficial e permeado de preconceitos, além de precária cientificidade. O 

encaminhamento proposto é o de tratar a prevenção ao uso indevido de drogas de 

maneira crítica, histórica e pedagógica articulada aos conteúdos de todas as 

disciplinas da Educação Básica.  

           Tratar a prevenção ao uso indevido de drogas é um compromisso da escola 

pública, pois segundo Almeida (2000, p.12) a abordagem sobre drogas nas escolas 

tem sido “vacilante, cheia de lacunas, mal orientada, ou é por vezes silenciada”.  

 A questão é percebida também nos livros didáticos, os quais, em sua maioria 

não contribuem para um trabalho significativo no que tange à prevenção ao uso 

indevido de drogas. A partir da análise sobre a abordagem de drogas nos livros 

didáticos de Ciências e Biologia, Carlini-Cotrim; Rosemberg (1991, p. 303), 

identificaram que os textos: 

 são regidos por dois eixos complementares: adotam a pedagogia do 
amedrontamento e se organizam em torno do conceito implícito de 
dependência (e não do uso ) de drogas. (...) Ao invés de se transmitirem 
precisões conceituais, dados sobre incidência, análise das causas e 
orientações para prevenção e tratamento, ocorre uma hipertrofia do efeito 
do uso de drogas, mais especialmente de sua dependência. O tema 
predominante nas ilustrações é a morte: caveiras, esqueletos e túmulos. 
Mesmo quando a morte está ausente, o clima da ilustração é sombrio e 
desolador. Homens com barba por fazer, correntes que os atrelam, 
labirintos e fundos escuros conferem, juntamente com a morte, o clima de 
degradação social e moral que se quer associar ao uso de drogas.  
  

Em torno da escola, convivem pessoas com diferentes concepções de 

educação e diferentes visões de mundo, e é esse convívio que faz da escola uma 

instituição complexa e contraditória, e é nessa troca de contrários que se pode e se 

deve estabelecer a luta pela construção da cidadania (SENAD, 2008). O professor, 

com base no cotidiano da escola, pode e deve criar situações pedagógicas para 

promover as mudanças necessárias para a construção de uma justiça social e da 

cidadania. 

Freire (1991, p. 73), afirma que é fundamental respeitar o processo educativo 

que é um processo coletivo, no qual o educador tem uma parcela de trabalho que é 

criar mecanismos pedagógicos de expressão e explicitação das lutas, das dúvidas, 

das incertezas, da palavra dos educandos.  

 

 

 

1.2 A ESCOLA E A FAMÍLIA NA PREVENÇÃO ÀS DROGAS 



 
 
 

 

De todas as relações sociais que acontecem, a relação escola família é muito 

importante, porque a família é a célula formadora da comunidade, portanto não é 

possível desenvolver ações na escola sem que ela participe. Tanto a comunidade 

escolar como a comunidade familiar não podem permanecer distanciadas em seu 

processo de desenvolvimento.  

No parágrafo único do capítulo IV do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1990), encontramos que “é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais”, ou seja, trazer as famílias para o convívio escolar já está prescrito no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o que está faltando é concretizá-lo, é por a 

Lei em prática. Família e escola são pontos de apoio ao ser humano; são sinais de 

referência existencial. Quanto melhor for a parceria entre ambas, mais significativos 

serão os resultados na formação do educando. 

A educação não engloba apenas transmissão de conhecimentos, é muito 

mais que informar, educar é formar, é estar atento à parte afetiva e social da criança 

e do jovem. Em virtude dos problemas de saúde e violência que encontramos no 

nosso dia a dia na sociedade, e na maioria das vezes relacionados ao consumo de 

drogas, e as dificuldades em se falar sobre tal assunto em relação á prevenção, 

podemos dizer que essa não é uma tarefa fácil, porém, é de fundamental 

importância que se discuta nas escolas. 

Segundo Albertani (2008), na escola é possível criar condições para que essa 

se torne um espaço de participação, realização e criação e não de fracasso ou 

exclusão. É função de a escola oferecer situações instigantes como parte de seu 

processo educativo e que correspondam às necessidades e motivações do 

adolescente. 

É cada vez mais precoce o envolvimento de adolescentes com o consumo de 

drogas. Isso traz uma questão que preocupa muito os educadores e pais: o papel da 

família na prevenção e luta contra o uso de drogas. A escola tem uma importância 

enorme na luta contra as drogas, porque os educadores muitas vezes passam mais 

tempo com as crianças e adolescentes que os próprios pais. Portanto, ela tem o 

papel de detectar, orientar os pais e atuar em parceria com os pais nessa grande 

batalha. Mas é importante ressaltar que a escola sem a família pouco pode fazer. A 

grande competência é da família. 



 
 
 

A atual Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394, de 

20/12/1996), em seu título II, artigo 2, afirma que “ A educação, é dever da família e 

do Estado , inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

 O papel da escola é de formar cidadãos participativos e capazes de analisar o 

que é bom ou não para si, de fazer suas escolhas se o assunto lhe é questionado e 

de refletir se com isso afetará ou não a vida das outras pessoas. Por isso tal assunto 

não foge do contexto escolar. Discutir as formas de prevenção nas escolas ao se 

tratar de assunto relacionado ás drogas (lícitas/ilícitas), de uma maneira que venha a 

contribuir com informações necessárias a ser passadas aos nossos alunos, 

instituição e sociedade em si; é uma maneira de sensibilizá-los em um ambiente 

próprio. 

               A escola é parte da sociedade, por isso a importância de se desenvolver tal 

assunto neste ambiente, ambiente este onde ocorre a interação dos indivíduos em 

grupos desde a infância, até a vida adulta. Essa interação é importante e 

fundamental no desenvolvimento humano e na construção de suas relações sociais. 

 A importância da escola no desenvolvimento cognitivo dos alunos é 

defendida por Palangana; Galuch; Sforni (2002), com base nos estudos destes 

autores.  

 

... funções mentais são socializadas e reconstruídas por meio da 
comunicação, do inter-relacionamento, então, na escola, é preciso estar 
atento à qualidade das informações, do saber mediado na relação 
professor/aluno, uma vez que esse saber carrega em si potencialidades em 
termos de formação. O conteúdo escolar transforma-se em funções 
mentais, afetivas, psíquicas em geral, as quais compõem os fundamentos 
do pensamento. (PALANGANA, GALUCH e SFORNI, 2002, p. 115). 

 
O problema das drogas vem refletindo no ambiente escolar e interferindo no 

processo ensino-aprendizagem, portanto, é necessário que se elabore estratégias 

educacionais visando uma discussão, e reflexão sobre o assunto.  No contexto da 

escola é importante que o professor reconheça que ele é referência para a formação 

de hábitos saudáveis dos seus alunos. 

Porém não se pode esperar que o educador assuma um papel que é da 

família, pois ela é, ou deveria ser a maior dentre todos os fatores educativos. É na 

família que está a primeira escola, por isso, a necessidade de envolver os pais 



 
 
 

nesses programas educativos. 

O ponto chave é a prevenção através de informações que possam ser de 

forma efetiva, internalizada pelo indivíduo dando-lhe recursos para discernir o que é 

certo do que é errado. Informação isolada não adianta. Vida familiar e vida escolar 

são simultâneas e complementares. Portanto, é importante que a escola envolva as 

famílias, pois estas podem não estar adequadamente preparadas para lidar com 

esse assunto, minimizando ou maximizando demais o problema.  

A família precisa perceber que a prevenção deve se iniciar logo na infância, 

de modo que esclarecimentos sobre drogas devem fazer parte da comunicação 

habitual (da mesma forma que se comenta sobre qualquer outro tema), sempre 

tendo como base a convivência afetiva. Mais do que criar um espaço para tratar das 

questões da família ou da escola, é necessário assegurar que as reflexões, os 

debates, os estudos e as propostas de ação se concretizem por meio de práticas 

pedagógicas educativas efetivas.  

 Devemos trabalhar o tema de uma forma que auxilie nossas instituições; pois 

nossos adolescentes estão vivendo em uma sociedade em que as drogas estão 

presentes e que apesar de todos os trabalhos desenvolvidos no sentido de 

conscientizar, os resultados ainda não são satisfatórios, visto que o numero de 

usuários tem aumentado a cada dia. É necessário termos uma visão inovadora e 

desenvolver tal tema de uma forma mais pedagógica dentro de um ambiente 

apropriado para nossos alunos. Surge neste contexto à necessidade de se olhar pra 

frente esta situação e de se propor a solucioná-la, buscando iniciativas da 

comunidade docente para envolver esses adolescentes. 

Segundo Vygotski (2001), quando as atividades de aprendizagem são 

organizadas de forma adequada é possível conduzir-se ao desenvolvimento. Assim 

sendo deve-se enfatizar a qualidade da aprendizagem destinada aos estudantes 

para que a escola cumpra seu papel de proporcionar instrumentos para o 

desenvolvimento cognitivo dos mesmos. 

A partir de um contato mais efetivo com as famílias e conhecendo como se 

estruturam, a forma como as relações se estabelecem e os valores que as 

sustentam é possível a aproximação das atitudes referidas diante do risco de 

envolvimento dos filhos com as drogas. 

 Constata-se que o acesso às informações, a estrutura familiar protetora e a 

existência de laços afetivos entre pais e filhos são razões importantes para a 



 
 
 

negação e afastamento dos jovens das drogas. No entanto, mesmo ao se enfatizar 

informações completas com relação às conseqüências do uso e abuso de drogas, o 

consumo de drogas por algum membro da família pode predispor o uso pelos 

demais (ALVARENGA, 2004), principalmente no que se refere a crianças e 

adolescentes. 

   Assim, o risco para o consumo de drogas se agrava, quanto mais 

desengajada é a família em suas relações interpessoais. Como os filhos valorizam o 

comportamento dos responsáveis, transformando-os em espelhos para sua 

formação, o ambiente familiar é parte importante na determinação do uso de drogas 

pelas futuras gerações (CARVALHO, 1997). 

No Brasil, a partir de 1987, houve aumento do consumo de substâncias 

psicoativas entre crianças e adolescentes e o percentual de adolescentes no país 

que já consumiu drogas entre 10 e 12 anos de idade são extremamente 

significativos: 51,2% já usaram bebidas alcoólicas; 11% tabaco; 7,8% solventes; 2% 

ansiolíticos e 1.8% usaram anfetamínicos. (CARLINI et al., 2002).  

  Tal aumento, principalmente entre os jovens, é considerado problema de 

saúde pública, tendo em vista que a droga afeta o indivíduo, a família e a 

comunidade, com sérias repercussões à saúde devido à associação com a violência, 

os acidentes, a gravidez não programada e as doenças sexualmente transmissíveis, 

contribuindo, dessa forma, para os quadros de morbidade e mortalidade. 

Daí a importância de programas de prevenção e assistência, pois o uso de 

drogas pode se iniciar em idade cada vez mais precoce, como também no começo 

da idade adulta, sendo as crianças e os adolescentes os principais alvos das drogas, 

tanto as legais e, nesse caso, o tabaco e o álcool, quanto as ilegais, com 

possibilidades de envolvimento com o tráfico (BUSCHER, 1995). 

        

 

 

 

2  METODOLOGIA APLICADA 

  

 O projeto de integração da escola, família e adolescente na prevenção às 

drogas, foi desenvolvido no Colégio Estadual General Carneiro - EFMP, no 



 
 
 

município de Roncador estado do Paraná, e o público alvo foram os pais e alunos do 

nono ano do período vespertino. 

 Na semana Pedagógica de 2012, o projeto foi explanando à direção, equipe 

pedagógica, professores e funcionários, procurando repassar a sua justificativa, 

seus objetivos e a metodologia do mesmo para que todos pudessem participar do 

desenvolvimento do projeto de alguma forma. 

 O primeiro encontro com os alunos aconteceu no inicio de março no período 

contraturno a qual estudavam. Nesse encontro foi realizada uma dinâmica com o 

objetivo de valorizar ações positivas e fazer um mural de presença dos encontros. 

Foi também feita a apresentação do projeto das atividades e do cronograma de 

encontros. 

 Ao final responderam ao questionário a seguir, tendo como objetivo averiguar 

o grau de conhecimento prévio e a proximidade dos mesmos com as drogas.  

  

1- Você já teve algum contato com drogas? 

 (  ) sim                                                         (  ) não 

Ilícitas: proibidas por lei (maconha, cocaína, crack). 

(  ) sim                                                         (  ) não 

 

2- Algum amigo próximo, ou membro de sua família de parentesco perto ou distante, 

já usou drogas a ponto de causar problemas em casa, no trabalho ou com amigos? 

(  ) sim                                                         (  ) não 

Essa droga era: 

(  ) medicamento            (   )álcool              (  ) outros tipos de drogas ilícitas ( 

proibidas) 

 

3- Em sua opinião, de quem é a responsabilidade de se fazer à prevenção ao uso de 

drogas? Coloque os números 1,2 e 3 em ordem crescente de prioridade. 

(  ) postos de saúde            (   )escola             (  ) família 

 

4- Assinale as três principais causas que você acha que faz com que o adolescente 

se envolva com drogas. 

(  ) A falta de oportunidade de lazer. 

(  ) O baixo desempenho escolar. 



 
 
 

(  ) O fácil acesso a traficantes no local onde mora. 

(  ) O relacionamento com amigos de influência negativa. 

(  ) Falta de diálogo e confiança com a família. 

(  ) A curiosidade natural nessa fase da vida. 

(  ) O excesso de permissidade dos pais. 

(  ) A autoestima dos adolescentes  é muito baixa. 

(  ) Os adolescentes não tem um projeto de vida. 

(  ) A família não possui expectativas positivas em relação ao adolescente. 

 

5- De que forma você acha que a escola pode interagir com a família para 

encaminhar as questões relacionadas ao uso de drogas? 

  

 No mesmo dia, no período noturno, aconteceu o encontro com os pais, com a 

realização das mesmas atividades com um diferencial, além do questionário, 

resolveram também um teste de prevenção, buscando descobrir se os pais 

colaboram decisivamente para evitar que seu filho se torne um dependendo químico. 

 Como atividade do segundo encontro tanto para os filhos como para os pais 

foi assistir ao filme “Diário de um adolescente” com o objetivo de identificar situações 

de risco relacionadas ao uso de drogas e sensibilizar os adolescentes 

principalmente, em relação aos perigos problemáticos causados pelo uso de drogas. 

 O terceiro encontro com os alunos objetivou estreitar os laços escola-família 

buscando a promoção da saúde do Adolescente e desenvolver a espontaneidade e 

autoestima dos adolescentes para facilitar a comunicação com os seus pais, 

aconteceu com um Psicólogo.  

 Durante esse encontro, o psicólogo procurou direcionar a conversa na relação 

Pais e Filhos, mas os alunos forma mais além em seus questionamentos, tirando 

outras dúvidas que lhes afligiam. 

 O encontro com os Pais e Psicólogo teve o mesmo objetivo que o encontro 

com os adolescentes. No início do encontro, os pais leram e refletiram a um texto no 

qual se referia na diferença entre uma “casa” e um “lar”. O principal enfoque foi a 

relação Pais e Filhos, a qual os pais puderam tirar dúvidas, colocar suas angustias 

aos demais pais. 

           Para esclarecer aos adolescentes quais são as práticas educativas positivas 

que representam fator de proteção ao uso de drogas e ao envolvimento com a 



 
 
 

criminalidade e fortalecer a autoestima dos adolescentes, realizou-se uma atividade 

com o PROERD (Programas Educacional de Resistência às Drogas e a Violência) 

onde a participação dos  adolescentes e dos pais ocorreu em horários diferentes,  

 No quinto encontro os alunos no período da tarde e os pais à noite tiveram um 

encontro muito proveitoso com alunas do projeto “MUDITINERANTE: o museu vai a 

comunidade” (Museu Dinâmico Interdisciplinar) da UEM. O objetivo desse encontro 

foi de informar aos adolescentes e pais sobre os principais efeitos que os diferentes 

tipos de drogas causam no organismo, além da dependência mental e física e 

também proporcionar aos pais e adolescentes uma ampliação dos seus 

conhecimentos a respeito de drogas lícitas e ilícitas. As alunas também trouxeram 

peças do corpo humano como o pulmão de um fumante e um não fumante. Foi 

muito interessante esse encontro porque os adolescentes foram muito receptivos ao 

assunto e tiraram muitas dúvidas. 

 O próximo encontro aconteceu com os adolescentes e pais juntos 

propositadamente para que fosse um momento de sensibilização. O propósito desse 

encontro foi despertar o interesse dos pais e adolescentes  na busca de ações 

coletivas na prevenção contra o uso de drogas. 

 O encontro foi com a Missão Pelicano, que é uma entidade formada por 

jovens leigos que viajam pelo país resgatando os jovens, afastando-os das drogas, 

álcool, prostituição e fazendo um trabalho de resgate espiritual, no qual eles 

mostram depoimentos de ex-drogados que vivem em casas de acolhida. Essa ação 

mesma que arriscada, mostrou aos pais e adolescentes uma realidade que talvez 

eles não conheciam e que com certeza não querem que faça parte do futuro deles. 

 Pode-se dizer que esse encontro veio para fechar com chave de ouro a 

realização do Projeto. Como dito anteriormente, foi um momento que sensibilizou 

muito aos alunos e pais. Eles estavam ali vivenciando a história de outras pessoas. 

 Como finalização do projeto reuniu-se num outro momento pais e filhos para 

fazer uma avaliação do projeto. Nesse momento, foi feito uma retomada do 

questionário aplicado nos primeiros encontros expondo os índices de conhecimento 

sobre tema no inicio do Projeto, fazendo uma avaliação posterior. 

  

   

 3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



 
 
 

O resultado da coleta de dados do questionário respondido pelos pais revelou 

que a maioria tem contato com drogas lícitas, principalmente os medicamentos e 

que conhecem algum amigo, parente que utiliza, drogas como medicamentos, álcool 

e drogas ilícitas, (Tabela 01). 

 

QUESTÕES SIM NÃO 

Contato com drogas lícitas. 
 

32 0 

Contato com drogas ilícitas. 
 

3 29 

Amigo próximo, ou membro da família, parentesco que já usou 
drogas a ponto de causar problemas em casa, no trabalho ou com 
amigos. 
 

9 23 

Sabe onde seu filho(a) está? Com quem? E o que está fazendo 
 

26 6 

Tabela 01 – Número de respostas dos pais na coleta de dados. 

E quando questionados de quem seria a responsabilidade da Prevenção ao 

uso indivíduo de drogas, 23 responderam que é a família, 06 a Escola e 03 Postos 

de Saúde. 

          No geral, em relação ao teste que os pais responderam no primeiro encontro, 

a maioria demonstrou que se preocupam com as amizades, namoro dos filhos, que 

procuram levar e buscar os filhos nos lugares e que não se sentem a vontade em 

fumar ou ingerir bebidas alcoólicas na frente dos filhos. Na resposta da pergunta: 

quais as causas que faz com que o adolescente se envolva com as drogas, 18 pais 

responderam que é o relacionamento com amigos de influência negativa, 11 a falta 

de diálogo e confiança com a família e 03 o excesso de permissidade dos pais.  

 A participação dos pais no encontro foi de 70% em relação aos filhos nesse 

primeiro encontro.  

          Ao final do filme “Diário de um Adolescente” foi feita um reflexão e um debate 

onde relataram se já presenciaram situações como a do filme, o que levou o rapaz a 

entrar no mundo das drogas. E como atividade final em grupo, eles apresentaram de 

que forma ajudariam a resolver a situação em que o adolescente se encontrava. De 

uma forma geral, todos disseram que ajudariam dando força, amizade e tentando de 

alguma forma levá-lo a fazer um tratamento. 

           No encontro dos pais com o psicólogo, concluíram juntos que desde a 

primeira infância é preciso estabelecer regras coerentes com a idade e a maturidade 

do seu filho e garantir que sejam cumpridas mesmo que ele se sinta contrariado. É 



 
 
 

preciso estar sempre atento, saber onde o filho está,  quem são suas companhias. 

Não basta apenas saber a hora que o filho chegou em casa. É necessário que ele 

cumpra algumas responsabilidades para poder ter mais liberdade. 

           Ao final das atividades do último encontro, em conjunto foi discutido ações 

para prevenção às drogas, onde foram colocadas como sugestões de que o projeto 

fosse dado continuidade e trabalhado também com outras turmas, e que todos 

ficariam atentos a ajudar amigos ou pessoas da comunidade, levando essas 

pessoas a procurarem grupos de auto-ajuda. 

          Os pais e filhos relataram que o projeto proporcionou a eles mais consciência 

sobre os malefícios causados pelo uso e abuso de drogas à vida humana, e que 

devem sim buscar sempre formas de melhorarem as suas qualidades de vida, 

agindo com responsabilidade, preservando a maior fonte de felicidade e realização 

que é a SAÚDE. 

           Foi percebido que após esses encontros com os pais, eles se tornaram mais 

participativos na comunidade escolar. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES DOS PROFESSORES DO GTR (GRUPO DE TRABALHO EM 

REDE).  

 

Os professores (as) que acompanhavam e analisavam via internet no curso 

do GTR, o projeto apresentado neste artigo, fizeram excelentes discussões e 

deixaram contribuições importantes. 

 Percebeu-se que a maioria dos professores acredita que se fizermos um 

trabalho bem feito de conscientização com nossos alunos, muitos problemas podem 

ser evitados, principalmente na escola. Comprovou-se também que essa parceria da 

escola com a Família só trará benefícios para ambos os lados. A troca de 

experiências com alunos, professores e pais é válida e com certeza renderá bons 

frutos. 

 Logo abaixo estão algumas considerações feitas por esses professores sobre 

o projeto e o material da produção didático-pedagógica: 

 “Quanto ao tema proposto no projeto, considero de grande importância, 

principalmente pelo fato de além de estar fazendo a prevenção com o adolescente, 



 
 
 

também estar orientando a família. E sabemos também que é muito importante essa 

interação entre Escola e Família.” 

 “Nas escolas públicas muitas vezes encontramos algumas dificuldade em 

realizarmos algum trabalho nesse sentido, pois muitas vezes nosso tempo é 

escasso para preparamos essas atividades, há também um elevado número de 

alunos e sala. Mas apesar de tudo isso, já fiz alguns trabalhos nesse sentido e fiquei 

muito feliz com os resultados. A diferença é que não trabalhei com os pais e sei que 

a dificuldade em trazer os pais para a escola é muito grande”. 

 “A proposta de implementação pedagógica está muito boa, contemplando 

todos os itens de maneira objetiva e de acordo com a realidade escolar. A proposta 

nos leva a refletir que a adolescência é uma fase importante na formação do ser 

humano, portando é uma etapa da vida que deve ser explorada de forma correta a 

consciências desses adolescentes. As atividades propostas são construtivas, 

fazendo com que os alunos reflitam bastante e dá abertura para que os pais 

participem ativamente junto com eles. As estratégias de ação fazem com que 

trabalhe a sensibilidade dos adolescentes e pais e isso é muito importante”. 

 “Desde a primeira vez que li o resumo desse trabalho para que eu pudesse 

me inscrever no GTR, gostei muito. Acredito que todos nós seres humanos temos 

que contribuir de alguma forma para ajudar pessoas com problemas, seja ele qual 

for. Ainda mais nós professores de ciências que conhecemos bem como as 

dependências ao cigarro, álcool e outros tipos de drogas podem prejudicar a saúde 

física e mental do individuo, principalmente de nossos alunos e se podemos levar 

um pouco de conhecimento a eles, é o que devemos fazer. Ajudar os pais nesse 

trabalho de prevenção também é algo muito interessante, pois isso está vindo de 

encontro aos nossos anseios, quando nós pedimos que os pais participem mais da 

vida do aluno”. 

 “A palavra professor ainda tem muito peso tanto para os alunos, quanto para 

os pais. Acredito que quando o professor trabalha seus conteúdos com 

responsabilidade, leva em conta a humanidade de seus alunos, este professor 

também tem “ moral” diante dos alunos para tratar de assuntos tão importantes 

como este. E quando falo que os acho importantes, não estou com demagogia, pois 

sei que se trata de assuntos de saúde publica. Trata-se de assuntos urgentes, pois 

estamos falando a vida do ser humano. O tema desse projeto foi uma escolha muito 



 
 
 

interessante e nos deu algumas ideias de como se trabalhar com nossos 

adolescentes”. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS –  

 

A discussão do tema drogas deve ser um processo estruturado que pode ser 

definido por instâncias oficiais na tentativa de ajudar indivíduos a aprender 

desenvolvendo habilidades e atitudes, frente ao uso de drogas. A promoção da 

saúde é uma importante resposta como estratégia de enfrentamento dos problemas 

relacionados ao meio ambiente, à urbanização, à segurança alimentar e nutricional, 

ao desemprego, à moradia, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, entre outros. 

A família continua a ser uma instituição social imprescindível para a existência 

da sociedade e do Estado, dadas às funções próprias que desempenha e para as 

quais não há substituto. É necessário que os pais assumam suas responsabilidades 

perante a educação dos filhos, ao invés de apenas delegá-la à escola, à igreja ou 

outras instituições sociais. 

É preciso que os envolvidos com a Educação reflitam, discutam e 

implementem ações para promover a Prevenção ao uso de Drogas pelos 

adolescentes, dessa forma estarão possibilitando também tornar as Ciências a 

serviço do ser humano e não somente para que os seus conteúdos sejam 

memorizados ou no máximo contextualizados. 

Com o desenvolvimento do projeto, reconheceu-se a importância de se estar 

fazendo o trabalho de prevenção não somente com os adolescentes, mas também 

com os pais que na maioria das vezes não sabem como lidar com essa situação. 

Reconheceu-se também a importância da fase da adolescência para a 

reformulação ou incorporação de hábitos e valores, por isso a Educação não pode 

desperdiçar essa fase do estudante. 

        Essa proposta permitiu dimensionar a viabilidade e o alcance de seus objetivos 

e, dessa forma, contribuiu para a revisão e atualização da literatura pertinente aos 

conteúdos e abordagens de temas de saúde no âmbito das políticas públicas e o 

próprio contexto escolar. 
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