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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 desde cedo às drogas, como medicamentos, 
álcool, cigarro. A facilidade e acesso a essas drogas 
lícitas e ilícitas é comum principalmente pela influência 
de amigos que as usam. A escola deve fazer a 
prevenção 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 às drogas é importante, não só para a 
promoção as 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, pretende-se trabalhar com textos, filmes, 
levantamentos de dados através de questionários e 
demonstração de gráficos, palestras para os 
adolescentes e família e apresentação de uma peça 



teatral envolvendo os adolescentes, pais e professores. 
E necessário criar um espaço para tratar dessas 
questões com adolescentes e a família, e 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 das famílias. 
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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 fazer a prevenção 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 
as 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 partir para 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-CHAVE: 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 – SP 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. 

           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. 

O consumo de drogas cresce consideravelmente a cada dia, pois ela não escolhe 

religião ou nível social; está presente em todos os lugares e realidades desde muito 

tempo. Esse aumento pode ser atribuído a vários fatores, principalmente aos que se 

referem na forma em que é transmitida a informação sobre a droga e quem a recebe.  

           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, tornando-se 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, 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, não só para a promoção da saúde individual, mas para 

reduzir também a violência domestica, bem como o custo a ela relacionado, como o baixo 

rendimento e evasão escolar. 

  Deve-se promover a integração entre escola e família a cerca da prevenção do uso 

de drogas pelos adolescentes numa perspectiva de formação integral. 

 

 

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 educação “[...] transforma de modo indireto e mediato, isto é, agindo sobre os 
sujeitos da prática”. Não basta, porém atuar intelectualmente, possibilitando ao 
aluno a compreensão teórica e concreta da realidade. E mister, ainda que em 
pequena escala, possibilitando ao educando as condições para que a 
compreensão teórica se traduza, em atos, uma vez que a prática transformadora e 
a melhor evidência da compreensão da teoria ( SAVIANI, apud GASPARINI, 1999, 
p. 82) 

 

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 têm 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. No 

entanto, a questão das drogas e sua prevenção “não podem se impor à disciplina numa 

relação artificial e arbitrária, devem ser chamados pelo conteúdo da disciplina em seu 

contexto e não o contrario, transversalizando-o ou secundarizando-o” (PARANÁ,  2008, 

p.12). 

           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”. Nas escolas, 

geralmente, predominam o reducionismo no tratamento pedagógico da prevenção ao uso 

indevido de drogas. Enfatiza-se o viés biológico que privilegia as disciplinas de Ciências e 

Biologia, cujo foco principal é a descrição das drogas e seus efeitos danosos para o 

organismo. Essa abordagem trata as drogas como um fenômeno isolado, sem refletir 

sobre os contextos e os determinantes sociais, políticos, econômicos, históricos, étnico-

raciais, religiosos e éticos envolvidos.  

Outro aspecto contido em muitos projetos e programas de prevenção ao uso 



indevido de drogas é o terrorismo farmacológico como estratégia educacional, conforme 

Cruz (2002, p. 44). Com o pretexto de tratar as informações científicas sobre drogas, 

exageram nos seus efeitos, fatos são distorcidos, dúvidas se transformam em verdades, e 

muitas certezas da ciência são escamoteadas (CRUZ, 2002 ). 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 e 

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. 

As referidas autoras apontaram que o impacto maior é: 

a abstração do fato que a droga pode propiciar prazer (na forma de sensações 
gostosas ou de alívio de sensações ruins ). Ao negar esta possibilidade, passa-se 
a contar somente com a ingenuidade como categoria explicativa. Dentro desta 
lógica, é a ingenuidade que faz com que o adolescente ceda à curiosidade, à 
pressão do grupo ou à oferta do traficante e, hipoteticamente, evite o uso de 
drogas com a argumentação contida nos livros.  (Carlini-Cotrim e Rosemberg, 

1991, p. 303). 
                                                 

Assim, é preciso atentar para as múltiplas facetas das informações a fim de que 

estas não se deem pelos extremos, pois, conforme Almeida (2000, p. 85)... um extremo é 

o otimismo da informação, o entendimento de que todos os problemas se resolveriam 

com informações sérias, científicas, bem relacionadas. (...) . Outro exemplo é o 

pessimismo da informação, que a considera como perigosa e estimulante e também pode 

levar ao silêncio”. As informações devem, portanto, ser dosadas e tratadas de acordo com 

a realidade local. 

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. Na escola, há exemplos de muitas relações 

sociais: professor-aluno, aluno-aluno, direção-aluno, escola-família, etc. E essas relações 

ocorrem muitas vezes como amistosas, relações de conflitos, relações complementares, 

relações íntimas, etc. 

 

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. Para melhorar a integração das famílias com a escola, é necessário que 

os pais sintam se atraídos. A escola pode promover ações realizando reuniões, discutindo 

seu Projeto Político Pedagógico, mostrando a sua rotina escolar.  

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 da escola oferecer situações instigantes como parte de seu processo educativo e 

que correspondam às necessidades e motivações do adolescente. 

O uso indiscriminado de drogas psicoativas sempre existiu na história da 

humanidade, variando somente a quantidade, tipo e a forma de seu uso. Se existe mais 

ênfase num ou noutro tipo de consumo em determinada época, isso se deve a fatores 

específicos e característicos do momento histórico em que se vive. Nesse sentido, o 

consumo abusivo de drogas é mais um sintoma do que a causa de problemas em nossa 

sociedade e deve ser tratado, tendo em vista a complexidade e a magnitude do assunto. 

A forma mais eficaz de minimizar o problema é o desenvolvimento de ações preventivas 

específicas para cada segmento e faixa etária, tendo como objetivo a valorização da 

saúde e o respeito à vida. (MIRANDA, 2011). 

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.” 



São comuns as drogas surgirem em rodas de amigos, mas como destaca  Tiba 

(2003), também podem originar-se da família e até mesmo da mídia, porque embora 

socialmente aceitas, álcool e cigarro são drogas, e é a partir dessas drogas  muito 

comuns no nosso dia a dia, que, o jovem pode chegar ao consumo de outras mais sérias 

e perigosas. Nesse caso, sofrerão as consequências a família, a escola e a sociedade. 

  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 sensibiliza-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 e 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.         

 A discussão desse tema envolve questões voltadas para a valorização do 

adolescente enquanto membro de uma comunidade escolar e familiar, valorização da 

própria família e a saúde física e mental dos membros da escola e da família, de modo 

que prevenção na escola significa estar atento ao jovem, abrir um canal de comunicação, 



valoriza-lo como ser humano.  

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. É interessante que professor se interesse por seus alunos, reforçando desta 

forma sua autoestima, motivando-os para uma vida segura, oferecendo conhecimentos 

para a vida e auxiliando-os a desenvolver seus potenciais sociais. 

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, como instituição cuidadora de seus membros e responsável pela 

transmissão de valores éticos e morais, é de indiscutível relevância como instituição 

capaz de contribuir para a prevenção frente aos inúmeros problemas acarretados pelas 

drogas. Para desenvolver projetos de atenção à família, o ponto de partida é olhar para 

esse agrupamento humano como um núcleo em torno do qual as pessoas se unem, 

primordialmente, por razões afetivas, dentro de um projeto de vida em comum, em que 

compartilham cotidianos e, no decorrer das trocas intersubjetivas, transmitem tradições, 

planejam seu futuro, acolhem-se. (ALVARENGA, 2004). 

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 

soluciona-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. 

 E o primeiro passo é banir o discurso de aqui não tem, ou não existe drogas, e que 

elas estão presentes em todo lugar. Muito são os problemas que envolvem o assunto 

drogas, mas para ter mais visão sobre tratar e diagnosticar o problema não e só questão 

familiar e escolar, nossas instituições governamentais também devem assumir 

responsabilidade frente ao assunto vigente. Quando forem oportunizadas aos educadores 

melhores condições para capacitação dos mesmos sobre o assunto em questão, assim 

teremos melhores resultados nas escolas.  

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 consequências 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). 

Ainda que mudanças sejam constantes na estrutura familiar brasileira, 

especialmente na última década, e, mesmo havendo mitos, valores e tabus a respeito de 

estruturas familiares que divergem do modelo tradicional, o uso indevido de drogas no 

âmbito familiar não se associa diretamente ao tipo de estrutura que a família apresenta. 

Assim, depreende-se que o papel da família é mais importante sob a perspectiva de 

prevenção às drogas, do que atribuir à estrutura familiar a relação de causa. (SILVA, 

2006). 

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. (CARLINIi 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). 



  1.3 O USO DAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO BRASIL                                             

 

A história do uso de substâncias psicoativas pelo homem se confunde com a 

própria história da humanidade. Para Seibel, Toscano (200O), a droga se faz presente no 

cotidiano do homem desde os primórdios. Sendo essa relação ancestral contínua no 

tempo e ligada não só a medicina, mas também à religião, à cultura, e à diversão e lazer.  

De acordo com Sielski (1999), o homem sempre utilizou as plantas tanto para 

efeitos medicinais, como para provocar a alteração da consciência. Inicialmente algumas 

drogas que provocam diferentes tipos de embriaguez e alteravam o modo de percepção, 

eram utilizadas em rituais mágicos religiosos com o objetivo de aproximar o homem do 

paraíso. O uso dentro deste contexto estava associado ao objetivo  religioso, portanto, 

restrito aos rituais. 

Já a utilização de determinadas substâncias psicoativas para fins terapêuticos são 

descritas na Grécia antiga. Seu uso não era regulado por conhecimentos exatos acerca 

dos mecanismos de ação das substâncias e sim, usado de forma empírica. O aspecto 

mais importante era saber a proporção entre a dose ativa e a dose letal, o que definiria a 

substãncia como remédio ou veneno (SIELSKI, 1999). 

De acordo com Sielski (1999), a partir da fundação do cristianismo a relação  entre 

o uso de substâncias e a religião mudou completamente. O código cristão condenava o 

uso das plantas assim como o relacionava os prazeres da carne, que deveriam ser 

combatidos. As drogas passaram a ser estigmatizadas não só por seu uso em rituais 

mágicos e religiosos, mas também por seu uso terapêutico uma vez que aliviavam o 

sofrimento. A doutrina cristã condenava qualquer substância psicoativa que aliviasse o 

sofrimento, pois este era entendido como uma forma de aproximação de Deus.     

Por outro lado, Seibel, Toscano, (2000) descrevem que o Islamismo, possuía uma 

maior tolerância em relação ao uso de drogas, sendo que a bebida alcoólica era a única 

proibida por Maomé, o ópio e o cânhamo eram muito utilizados. Relata ainda que o uso 



do ópio iniciou-se na Mesopotâmia por volta de 3000 anos antes de Cristo e foi muito 

utilizado como analgésico e calmante, assim como também para fins eutanásticos. 

Outra planta bastante utilizada foi o cânhamo da qual também se origina a 

Cannabis. O cânhamo é uma erva que se originou na Ásia, cujo caule apresenta fibras 

têxteis. Por volta de 4.000 a.C., foram encontrados indícios de seu uso na China, com 

objetivos tanto terapêuticos quanto para facilitar a meditação (Sielski, 1999). 

  A Cannabis, que é derivada do cânhamo, está relacionada à maconha. Segundo 

Sielski (1999), é uma das plantas mais antigas conhecidas pelo homem e seu uso 

terapêutico era indicado para cólicas menstruais, asma e inflamação da pele. No 

momento atual, está sendo utilizada, em alguns países, como droga antiemética no 

tratamento das náuseas e vômitos provocados pela quimioterapia em pacientes com 

câncer. 

Em relação ao Brasil, não se sabe ao certo, quem trouxe a planta. O que se sabe é 

que o seu uso passou dos negros para os índios e para os brancos. Trata-se hoje, de 

uma droga altamente consumida pela população, particularmente pelos jovens, porém 

numa escala menor do que as drogas de consumo lícito como álcool e tabaco.   

           Já a coca é derivada de uma planta chamada Eritroxylon coca que cresce nos 

Andes e há muito tempo é usado pelos índios da América do Sul devido às suas 

propriedades estimulantes. Para Seibel, Toscano (2000), as folhas de coca se tornaram 

muito apreciadas na Europa através de Angelo Mariani, primeira pessoa que passou a 

misturá-las ao vinho. Seu uso era indicado como fortificante e digestivo. Em 1910, muitos 

outros vinhos passaram a ter cocaína em sua constituição.  A coca-cola, refrigerante 

conhecido até hoje também continha cocaína como o seu princípio ativo até 1903.  

A cocaína, por possuir propriedades estimulantes, teve seu consumo expandido 

rapidamente, inclusive para fins terapêuticos. Freud chegou a escrever artigos indicando 

seu uso em múltiplas manifestações psiquiátricas, perturbações digestivas e anemias, 

entre outras patologias. Seibel, Toscano (2000) afirmam que após algum tempo da 

utilização da cocaína, começou-se a evidenciar problemas decorrentes de seu uso e em 

1910 diversas ações governamentais começaram a ser realizadas no sentido de limitar o 



uso. Porém, uma nova epidemia de uso de cocaína voltaria a acontecer no final do século 

XX.  

Para Sielski (1999), o tabaco, a princípio, só era utilizado pelos povos nativos das 

Américas e seu uso acontecia em cerimônias religiosas e em rituais de passagem. O 

princípio ativo do tabaco, a nicotina, foi isolado em 1828 e em 1843 começaram a serem 

desenvolvidas fórmulas farmacêuticas que permitiram a sua produção industrial. 

 Assim como o uso de substâncias é conhecido como fazendo parte da história da 

humanidade, há muito tempo também são conhecidos os problemas decorrentes desse 

uso. Segundo Seibel, Toscano (2000), desde o mundo greco-romano se recomenda a 

moderação e os excessos eram vistos como oferecendo risco para a saúde.   

 

1.4 O QUE SÃO DROGAS? 

 

Droga, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, é qualquer 

substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou 

mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. 

Uma droga não é por si só boa ou má. Existem substancias que são usadas com a 

finalidade de produzir efeitos benéficos, como o tratamento de doenças, e são 

consideradas medicamentos. Mas também existem sustâncias que provocam malefícios à 

saúde, o veneno, ou tóxico. É interessante que a mesma substância pode funcionar como 

medicamento em algumas situações e como tóxico em outras (SENAD, 2008). 

Do ponto de vista legal, as drogas são classificadas como: 

Drogas Lícitas: Existem as que podem ser livremente obtidas e algumas estão 

submetidas a certas restrições. São alguns medicamentos que só podem ser adquiridos 

por meio de prescrição médica especial. 

Drogas Ilícitas: São proibidas por lei. 



Vamos discutir as principais drogas utilizadas pelos adolescentes. 

Álcool 

O álcool etílico é um produto da fermentação de carboidratos (açúcares) presentes 

em vegetais. 

Suas propriedades euforizantes e intoxicantes são conhecidas desde tempos pré-

históricos, e praticamente todas as culturas, têm ou tiveram alguma experiência com sua 

utilização. É seguramente a droga psicotrópica de uso e abuso mais amplamente 

disseminados em grande número e diversidade de países na atualidade (SENAD, 2008). 

A fermentação produz bebidas com concentração de álcool de até 10% ( proporção 

do volume de álcool puro no total da bebida). São obtidas concentrações maiores por 

meio de destilação. Em doses baixas, é utilizado, sobretudo, por causa de sua ação 

euforizante e da capacidade de diminuir as inibições, o que facilita a interação social 

(SENAD, 2008). 

O álcool induz tolerância (necessidade de quantidades progressivamente maiores 

da substância para se produzir o mesmo efeito desejado ou intoxicação) e síndrome de 

abstinência (sintomas desagradáveis que ocorrem com a redução ou com a interrupção 

do consumo da substância). 

Tabaco 

Um dos maiores problemas de saúde pública em diversos países do mundo, o 

cigarro é uma das mais importantes causas potencialmente evitáveis de doenças e morte. 

 Os seus efeitos são: 

 doenças cardiovasculares (infarto, AVC, e morte súbita); 

 doenças respiratórias (enfisema, asma, bronquite crônica, doença pulmonar 

obstrutiva crônica); 

 diversas formas de câncer (pulmão, boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, 

pâncreas, rim, bexiga e útero). 



Seus efeitos sobre as funções reprodutivas incluem a redução da fertilidade, prejuízo 

do desenvolvimento fetal, aumento de riscos para gravidez ectópica e abortamento 

espontâneo. 

A nicotina é a substância presente no tabaco que provoca a dependência, mas não 

está associada a todos os problemas de saúde provocados pelo cigarro. Embora esteja 

implicada nas doenças cardiovasculares, a nicotina não parece ser cancerígena (SENAD, 

2008). 

As ações psíquicas são complexas com uma mistura de efeitos estimulantes e 

depressores. Menciona-se o aumento da concentração e a redução do apetite e 

ansiedade. Sua abstinência provoca alterações do sono, irritabilidade, diminuição da 

concentração e ansiedade (SENAD, 2008). 

 

Maconha 

 

A maconha é uma planta, de nome científico Cannabis sativa, também conhecido 

como marijuana ou marihuana. Apesar de sua origem natural, há mais de 400 substâncias 

químicas identificadas em sua composição. A mais importante é o THC 

(tetrahidrocanabinol), seu princípio ativo alucinógeno. Quando absorvido o THC fica 

estocado nos tecidos ricos em gorduras, com cérebro, testículos e ovários, por bastante 

tempo. Isto permite sua detecção no organismo mesmo 14 dias após um individuo ter 

fumado um único cigarro de maconha (SENAD, 2008).  

 

  Um de seus efeitos é alterar as percepções de tempo e espaço, o que traz 

dificuldades às pessoas que manobram máquinas, como os motoristas. O uso crônico 

pode causar oligospermia (diminuição do número de espermatozóides), pode haver 

diminuição da produção de hormônios sexuais, tanto em homens com em mulheres, e 

consequente diminuição da atividade sexual. Os princípios ativos da maconha atravessam 

facilmente a placenta e dificultar o desenvolvimento físico e mental do feto. Não é droga 

"leve" e causa dependência. 

 



O uso contínuo da maconha interfere na capacidade de aprendizado e 

memorização.  Pode induzir um estado de diminuição da motivação, que pode chegar á 

síndrome amotivacional, ou seja, a pessoa não sente vontade de fazer mais nada, tudo 

parece ficar sem graça, perde a importância (SENAD, 2008). 

 

Crack       

 

O crack é uma mistura de cloridrato de cocaína (cocaína em pó), bicarbonato de 

sódio ou amónia e água destilada, que resulta em pequeninos grãos, fumados em 

cachimbos ( improvisados ou não). É mais barato que a cocaína mas, como seu efeito 

dura muito pouco, acaba sendo usado em maiores quantidades, o que torna o vício muito 

caro, pois seu consumo passa a ser maior (SENAD, 2008). 

Estimulante seis vezes mais potente que a cocaína, o crack provoca dependência 

física e leva à morte por sua ação fulminante sobre o sistema nervoso central e cardíaco. 

O crack leva 15 segundos para chegar ao cérebro e já começa a produzir seus 

efeitos: forte aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, dilatação 

das pupilas, suor intenso, tremor muscular e excitação acentuada, sensações de aparente 

bem-estar, aumento da capacidade física e mental, indiferença à dor e ao cansaço. Mas, 

se os prazeres físicos e psíquicos chegam rápido com uma pedra de crack, os sintomas 

da síndrome de abstinência também não demoram a chegar.  Em 15 minutos, surge de 

novo a necessidade de inalar a fumaça de outra pedra, caso contrário chegará 

inevitavelmente o desgaste físico, a prostração e a depressão profunda (SENAD, 2008). 

Estudiosos como o farmacologista Dr. F. Varella de Carvalho asseguram que "todo 

usuário de crack é um candidato à morte", porque ele pode provocar lesões cerebrais 

irreversíveis por causa de sua concentração no sistema nervoso central. 

As pessoas que o experimentam sentem uma compulsão (desejo incontrolável) de 

usá-lo de novo, estabelecendo rapidamente uma dependência física, pois querem manter 

o organismo em ritmo acelerado. As estatísticas do Denarc (Departamento Estadual de 



Investigação sobre Narcóticos) indicam que, em Janeiro de 1992, dos 41 usuários que 

procuraram ajuda no Denarc, 10% usavam crack e, em Fevereiro desse mesmo ano, dos 

147 usuários, já eram 20%. Esses usuários, em sua maioria, têm entre 15 e 25 anos de 

idade e vêm tanto de bairros pobres da periferia como de ricas mansões de bairros 

nobres. 

Como o crack é uma das drogas de mais altos poderes viciantes, a pessoa, só de 

experimentar, pode tornar-se um viciado. Ele não é, porém, das primeiras drogas que 

alguém experimenta. De um modo geral, o seu usuário já usa outras, principalmente 

cocaína, e passa a utilizar o crack por curiosidade, para sentir efeitos mais fortes, ou 

ainda por falta de dinheiro, já que ele é bem mais barato por grama do que a cocaína. 

Todavia, como o efeito do crack passa muito depressa, e o sofrimento por sua ausência 

no corpo vem em 15 minutos, o usuário usa-o em maior quantidade, fazendo gastos ainda 

maiores do que já vinha fazendo. Para conseguir, então, sustentar esse vício, as pessoas 

começam a usar qualquer método para comprá-lo. Submetidas às pressões do traficante 

e do próprio vício, já não dispõem de tempo para ganhar dinheiro honestamente; partem, 

portanto, para a ilegalidade: tráfico de drogas, aliciamento de novas pessoas para a 

droga, roubos, assaltos, etc. 

 

Cocaína 

 

A Erythroxylon coca é uma planta encontrada na América Central e América do 

Sul. Essas folhas são utilizadas, pelo povo andino, para mascar ou como componente de 

chás, com a função de aliviar os sintomas decorrentes das grandes altitudes. Entretanto, 

uma substância alcaloide que constitui cerca de 10% desta parte da planta, chamada 

benzoilmetilecgonina, é capaz de provocar sérios problemas de saúde e também sociais 

(SENAD, 2008). 

Na primeira fase da extração do alcaloide, as folhas são prensadas em ácido 

sulfúrico, querosene ou gasolina, resultando em uma pasta denominada sulfato de 



cocaína. Na segunda e última, utiliza-se ácido clorídrico, formando um pó branco. Assim, 

neste segundo caso, ela pode ser aspirada, ou dissolvida em água e depois injetada. Já a 

pasta é fumada em cachimbos, sendo chamada, neste caso, de crack. Há também a 

merla, que é a cocaína em forma de base, cujos usuários fumam-na pura ou juntamente 

com maconha (SENAD, 2008). 

Atuando no Sistema Nervoso Central, a cocaína provoca euforia, bem estar, 

sociabilidade. Pelo fato de que nem sempre as pessoas conseguem ter tais sensações 

naturalmente, e de forma intensa, uma pessoa que se permite utilizar esta substância 

tende a querer usar novamente, e mais uma vez, e assim sucessivamente. . 

         O coração tende a acelerar, a pressão aumenta e a pupila se dilata. O consumo de 

oxigênio aumenta, mas a capacidade de captá-lo diminui. Este fator, juntamente as com 

arritmias que a substância provoca, deixa o usuário pré-disposto a infartos. O uso 

frequente também provoca dores musculares, náuseas, calafrios e perda de apetite. 

Como a cocaína tende a perder sua eficácia ao longo do tempo de uso, fato este 

denominado tolerância à droga, o usuário tende a utilizar progressivamente doses mais 

altas buscando obter, de forma incessante e cada vez mais inconsequente, os mesmos 

efeitos agradáveis que conseguia no início de seu uso. Dosagens muito frequentes e 

excessivas provocam alucinações táteis, visuais e auditivas; ansiedade, delírios, 

agressividade, paranoia (SENAD, 2008). 

Este ciclo torna-o também cada vez mais dependente, fazendo de tudo para 

conseguir a droga, resultando em problemas sérios não só no que tange à sua saúde, 

mas também em suas relações interpessoais. Afastamento da família e amigos, e até 

mesmo comportamentos condenáveis, como participação de furtos ou assaltos para obter 

a droga são comuns. 

Além de provocar, em longo prazo, comprometimento dos músculos esqueléticos, 

existem ainda os agravantes recorrentes da forma de uso. Cocaína injetável, por exemplo, 

pode provocar a contaminação por doenças infecciosas, como hepatite e AIDS, e 

infecções locais. No caso daqueles que inalam comprometimento do olfato, rompimento 

do septo nasal e complicações respiratórias, estas últimas também típicas dos fumantes, 



incluindo aí bronquite, tosse persistente e disfunções severas. Gestantes podem ter 

bebês natimortos, com malformações, ou comprometimento neurológico (SENAD, 2008). 

Romper com a droga é difícil, já que o indivíduo tende a se sentir deprimido, 

irritadiço, e com insônia. Assim, quando um usuário opta por deixá-la, deve receber 

bastante amparo e ser incentivado neste sentido. É necessária ajuda médica, tanto no 

processo de desintoxicação quanto tempos depois desta etapa. 

 

1.5 O PROERD E A ESCOLA 

 

São poucos os programas relacionados à prevenção de drogas nas escolas. No 

Paraná existe o PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência). 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD consiste num 

esforço cooperativo da Polícia Militar, Escola e Família, visando através de atividades 

educacionais em sala de aula, prevenir o abuso de drogas e a prática de atos de violência 

entre estudantes do Ensino Fundamental no país. 

Vale lembrar que o PROERD é um programa patenteado do Estado Unidos da 

América - EUA, nomeado D.A.R. E – Drugs Abuse Resistence Education, e que o material 

fornecido é padrão em língua inglesa e que depois as redigem para o português, mas que 

nenhuma alteração pode ser feita sem previa autorização do programa de origem. No 

Brasil teve seu inicio em 1992, através da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo que em 

2002 se encontra em todos os estados brasileiro 

O PROERD é desenvolvido nas escolas públicas e particulares, nos sextos e 

oitavos anos do ensino fundamental, na educação infantil, e para os adultos com o 

PROERD para pais, por policiais militares treinados e preparados para desenvolver o 

lúdico, através de metodologia especialmente voltados para crianças, adolescentes e 

adultos. O seu objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da 

importância de se manter longe das drogas, e da violência. No PROERD pais, é reforçada 

a importância da amizade e supervisão dos pais com os filhos. 



O Programa não invalida qualquer outro Programa, Trabalho ou Atividade de 

prevenção, dirigido aos jovens como um todo. A cooperação da sociedade é fundamental, 

e a participação, efetiva, do empresariado constitui-se na sustentação, econômica e 

financeira, da viabilidade e continuidade do PROERD, visando atender parcela, cada vez 

mais significativa, das crianças e adolescentes, criando, dessa forma, uma rede protetiva, 

crescente, contra as drogas (lícitas e ilícitas), bem como contra as atitudes que geram 

violência. 

Quando apontamos para entender o PROERD vale problematizar algumas 

questões: como é possível falar de sua realização, do seu fazer na escola, quando seus 

“instrutores” não são os professores?  Que formação pedagógica é necessária para 

promover esse debate? 

Em relação sobre o porquê um policial trabalhando tal assunto dentro das escolas 

e não um profissional da educação; percebemos que as professoras preferem que sejam 

os policiais, acreditam que eles têm mais “bagagem” sobre o assunto, que saberiam 

explicar melhor e tirar as dúvidas dos alunos. Acreditam que independentemente de ser 

pedagogo ou qualquer outro profissional da educação, eles tem mais “jeito” para “lidar” 

com o assunto, já que é algo rotineiro dos policiais. 

 

O que isso nos remete: “Droga diz respeito ao domínio da polícia”. As relações 

pedagógicas quanto à especificidade da droga na escola, traduzem a concepção de que 

essa temática consiste em ato de criminalidade: um assunto de polícia. Os professores de 

algumas escolas pesquisadas não se envolvem nas discussões, afirmando sua falta de 

capacitação em orientar os diálogos. 

O que os alunos e professores nos orientam a entender que a relação da droga 

não diz respeito à dimensão pedagógica, mas a “caso de polícia”. E embora o aluno não 

compreenda com profundidade essa dimensão, ele aponta para o policial como “o capaz” 

de produzir o sentido necessário do caso da droga1.  

 

 



1.6 A AÇÃO DA MISSÃO PELICANO 

 

O fundador da Missão Pelicano é Wilson Alves Siqueira, conhecido como Xololó. A 

fundação da Missão Pelicano se deu no dia quatorze de julho de dois mil e três, em um 

dia de retiro no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo,quando por meio da benção do 

Santíssimo sacramento, o Pe Abério Cristie, parou, sorriu e o abençoou. O  fundador 

sentiu o chamado de Deus. Então ele, a partir deste último sinal, juntamente com alguns 

jovens seminaristas, que já comungavam da mesma proposta anterior, fundaram a 

Missão Pelicano.   

Algumas pessoas abandonaram tudo e foram morar na Missão Pelicano para 

cuidarem dos pobres, doentes e dependentes químicos, outros, moram com suas 

famílias, mas tem uma aliança com a Missão Pelicano, através de festas, retiros, 

trabalhos, etc. somente no dia sete de maio de dois mil e seis, a sua primeira instalação 

foi inaugurada em São Paulo, a CASA TERAPIO. 

Após receberem a proposta de Dom Mauro dos Santos, até então bispo de Campo 

Mourão, montaram três casas no Paraná, na mesma diocese citada. Hoje a Missão 

Pelicano conta com cinco casas, onde são cuidadas de pessoas com problemas de 

toxicomania (álcool e drogas), tudo com a base do evangelho e da espiritualidade2. 

 

 

1.7 MUDI – Museu Dinâmico Interdisciplinar (PROMUD). 

 

1.7.1 Muditinerante: o museu vai à comunidade. 

 

O projeto MUDITINERANTE tem como principal objetivo a divulgação cientifica e 

tecnológica para comunidades que por motivos diversos estão excluídas do contato com 

os meios e locais de produção e divulgação científica, em especial as populações que 

habitam a periferia de cidades de médio porte ou cidades pequenas do interior onde não 

existem museus e centros de ciências. O projeto visa transpor os muros da universidade e 



levar as experiências vivenciadas na universidade até a comunidade e trazer para a 

universidade o que se aprende e vivencia-se, neste rico contato com a população para ser 

pensado, estudado e servir de base para novas ações que serão levadas à comunidade. 

Contamos com uma equipe que acumula experiência, desde 1985, em traduzir a 

linguagem científica e levá-la a diferentes públicos por meio de ações desenvolvidas em 

diferentes locais, inclusive fora do Estado do Paraná.  Parte dessa equipe, composta por 

biólogos e enfermeiros, levará até a escola, palestras com abordagem da ação das 

drogas buscando conscientizar a comunidade escolar sobre os malefícios dessas 

substâncias no organismo humano3.  

 

 

METODOLOGIA 

 

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

será desenvolvido no Colégio Estadual General Carneiro - EFMP, no município de 

Roncador estado do Paraná, e o público alvo serão os pais e alunos do nono ano. Na 

Semana Pedagógica em fevereiro de 2013, o projeto será apresentado à direção, aos 

docentes, e funcionários do colégio, para que tenham conhecimento de como esse projeto 

será desenvolvido. 

Dessa maneira ao pensar-se na qualidade das informações e conteúdos oferecidos 

prestados aos alunos visando o desenvolvimento da disciplina, serão proporcionados:  

Uma apresentação do projeto, primeiramente aos alunos, e num segundo momento 

os pais serão convidados a conhecerem o projeto, onde será aplicado um questionário 

para ser respondido nesse primeiro encontro. O questionário constará de cinco questões 

fechadas e uma questão aberta. As questões fechadas serão para levantamento de 

dados e elaboração de gráficos para ser apresentadas aos pais e alunos no final do 

projeto. A questão aberta servirá para detectar o conhecimento sobre o tema em questão 

e o desejo de aprofundarem seus conhecimentos para a elaboração do conteúdo a ser 

trabalhado.   

Antes de iniciar o tema drogas, será convidado um psicólogo (a), para proferir uma 

palestra aos adolescentes e seus pais sobre para que compreendam o verdadeiro papel 

da família na educação dos seus filhos, priorizando trabalhar as dificuldades nas relações 



pais e filhos. 

Através de um ciclo de quatro palestras realizadas em parceria com o PROERD 

(Programa Educacional de Resistência a Drogas e a Violência) e a UEM (Universidade 

Estadual de Maringá), será oferecido aos adolescentes e pais estratégias preventivas, 

visando reforçar os fatores de proteção, em especial, que favoreçam o desenvolvimento 

da resistência do adolescente que pode correr o risco de se envolver com drogas. 

As situações de diálogo e interação favorecem a reflexão. Portanto, uma boa 

estratégia de ação para promover a interação é oportunizar para que no mesmo 

momento, pais e adolescentes participem de um encontro com a Missão Pelicana, que é 

uma entidade formada por jovens leigos que viajam pelo país resgatando os jovens, 

afastando-os das drogas, álcool, prostituição, no qual eles mostram depoimentos de ex-

drogados que vivem em casas de acolhida. Essa ação mesmo que arriscada, mostra aos 

alunos uma realidade que talvez ele não conheça, e que não quer fazer parte no futuro. 

É necessário que num encontro se faça uma retomada do questionário aplicado no 

primeiro encontro, expondo os índices de conhecimento sobre o tema no início e fazer 

uma avaliação posterior, comparando se houve alguma alteração no comportamento e no 

conhecimento dos sujeitos. É o momento de juntos proporem ações para a prevenção às 

drogas. Para finalizar o projeto, os pais e alunos serão convidados a encenarem uma 

peça teatral para a comunidade escolar. 

 

(As atividades encontram-se em anexo). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação sobre 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 as 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. 

 

       Os modelos preventivos são suficientemente amplos e vagos, em termos de  

visualização de resultados, de tal forma que a adoção de um deles não necessita excluir 

ou copiar outros, mas sim integrá-los. 

 

       Espera-se com essa proposta permitir dimensionar a viabilidade e o alcance de seus 

objetivos e, dessa forma, contribuir 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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ANEXOS 
 

- PRIMEIRA AULA- ALUNOS 

 

 Objetivo da atividade: 

 

  - Valorizar ações positivas. 

 - Averiguar através de um questionário qual o grau de conhecimento prévio dos alunos 

sobre drogas. 

 

DINÂMICA DA ATIVIDADE: 

 1- Apresentar uma dinâmica 

VALORIZANDO AÇÕES POSITIVAS 

 

OBS- Dinâmica para grupo que permanece junto por mais de um encontro 

MATERIAL UTILIZADO- circulo de cartolina, pequenas figuras de flores, pombos, 

estrelas, coisas positivas, cola, pincela atômico. 

DESENVOLVIMENTO- Será distribuído a cada um dos participantes um circulo de 

cartolina em branco com algumas figuras. Cada participante deverá escrever seu nome 

na cartolina e caracteriza-la com as figuras, onde após será afixada em um mural. Ao 

final de cada encontro, a dinâmica de escrever a palavra positiva no seu nome deverá 

ser repetida. 

REFLEXÃO- Essa dinâmica será importante para o grupo compreender a importância 

das palavras e atitudes positivas em suas vidas e na vida de outras pessoas, avaliar a 

mudança de comportamento de atitudes e comportamentos no decorrer dos encontros e 

também para que no final de todos os encontros, os participantes tenham consciência da 

sua participação nos encontros, pois cada palavra positiva escrita em seu nome, 



demonstra que ele esteve presente. 

 

2- Responder a um questionário sobre drogas. 

QUESTIONÁRIO 

1- Você já teve algum contato com drogas? 

Lícitas: álcool, cigarro, medicamentos. 

(  )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           (  ) outro tipos de drogas ilícitas(proibidas) 

 

3- Em sua opinião, de quem é a responsabilidade de se fazer a 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 as drogas. 



( ) A falta de oportunidades 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? 

 

 

 

 

 

- SEGUNDA AULA - ALUNOS 

 

 Objetivo da atividade:  

- Assistir a um filme e identificar situações de risco relacionadas ao uso de drogas. 

- Sensibilizar os adolescentes em relação aos perigos e problemáticas causadas pelo uso 

de drogas. 

 



      

 

DINÂMICA DA ATIVIDADE:. 

 PASSAR O FILME DIARIO DE UM ADOLESCENTE PARA OS ALUNOS E PEDIR PRA 

QUE RESPONDAM AS QUESTÕES PARA REFLEXÃO: 

  

1- Você já vivenciou, ou presenciou uma situação como a do adolescente do filme? 

2- o que você acha que levou o rapaz do filme a entrar no mundo das drogas? 

3-Se o menino do filme fosse seu amigo, como você o ajudaria a resolver essa situação? 

 

 

 -TERCEIRA AULA – ALUNOS 

 

. Objetivo da atividade: 

 

 - Buscar formas de estreitar os laços escola-família buscando a promoção para a saúde 

do adolescente. 

- Desenvolver a espontaneidade e autoestima dos adolescentes para facilitar a 

comunicação com os pais, não só de modo geral, mas em especial sobre a questão das 

drogas. 

 

 

 

DINÂMICA DA ATIVIDADE: 

- Os alunos terão um encontro com um psicólogo onde será trabalhado a relação Pais e 

Filhos. 

 

 



 

- QUARTA AULA – ALUNOS 

 

Objetivo da atividade: 

- Esclarecer aos adolescentes quais são as práticas educativas positivas que representam 

fator de proteção ao uso de drogas, e ao envolvimento com a criminalidade. 

- Fortalecer a autoestima dos adolescentes. 

 

DINÂMICA DA ATIVIDADE:  

Os alunos terão uma palestra com o PROERD (Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e a Violência). 

 

 

- QUINTA AULA – ALUNOS 

 

 Objetivo da atividade: 

 

- Informar sobre drogas, mostrando que elas causam dependência mental e dependência 

física. 

- Proporcionar ao adolescente uma ampliação de seus conhecimentos a respeito das 

drogas lícitas e ilícitas. 

 

  

DINÂMICA DA ATIVIDADE:  

Os alunos terão um uma palestra com os alunos do MUDI (Museu Dinâmico 

Interdisciplinar) da UEM. 

 

 

 

 

 



- SEXTA AULA - ALUNOS 

 

 Objetivo da atividade: 

- Despertar o interesse dos alunos na busca de ações coletivas na prevenção contra o 

uso de drogas. 

- Sensibilizar os adolescentes em relação aos perigos e problemáticas causadas pelo uso 

de drogas. 

 

DINÂMICA DA ATIVIDADE:. 

 Os alunos terão um encontro 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 mesmo que 

arriscada, mostra aos alunos uma realidade que talvez ele não conheça, e que não quer 

fazer parte no futuro. 

Esse grupo possuem casas de acolhida no Estado do Paraná. 

 

 

  

- SÉTIMA AULA – ALUNOS E PAIS 

 

 Objetivo da atividade: 

 

-Despertar o interesse dos pais e alunos na busca de ações coletivas preventivas contra o 

uso de drogas. 

-Fazer uma avaliação do projeto. 

 

 



DINÂMICA DA ATIVIDADE: 

 É necessário que nesse encontro se faça uma retomada do questionário aplicado 

no primeiro encontro, expondo os índices de conhecimento sobre o tema no início e fazer 

uma avaliação posterior, comparando se houve alguma alteração no comportamento e no 

conhecimento dos sujeitos. É o momento de juntos proporem ações para a prevenção às 

drogas. Para finalizar o projeto, os pais e alunos serão convidados a encenarem uma 

peça teatral para a comunidade escolar. 

 

 

 

 

- PRIMEIRA AULA - PAIS 

 

 Objetivo da atividade: 

 

  -Valorizar ações positivas 

  - Averiguar através de um questionário qual o grau de conhecimento prévio dos pais 

sobre drogas. 

 

. 

DINÂMICA DA ATIVIDADE:  

-Fazer uma dinâmica com os pais 

VALORIZANDO AÇÕES POSITIVAS 

 

OBS- Dinâmica para grupo que permanece junto por mais de um encontro 

MATERIAL UTILIZADO- circulo de cartolina, pequenas figuras de flores, pombos, 



estrelas, coisas positivas, cola, pincela atômico. 

DESENVOLVIMENTO- Será distribuído a cada um dos participantes um circulo de 

cartolina em branco com algumas figuras. Cada participante deverá escrever seu nome 

na cartolina e caracteriza-la com as figuras, onde após será afixada em um mural. Ao final 

de cada encontro, a dinâmica de escrever a palavra positiva no seu nome deverá ser 

repetida. 

REFLEXÃO- Essa dinâmica será importante para o grupo compreender a importância das 

palavras e atitudes positivas em suas vidas e na vida de outras pessoas, avaliar a 

mudança de comportamento de atitudes e comportamentos no decorrer dos encontros e 

também para que no final de todos os encontros, os participantes tenham consciência  da 

sua participação nos encontros, pois cada palavra positiva escrita em seu nome, 

demonstra que ele esteve presente. 

 

-Apresentar o projeto aos pais. 

 

-Responder e discutir o teste da prevenção. 

 

O TESTE DA PREVENÇÃO 

 

Você colabora decisivamente para evitar que seu filho se torne dependente químico? 

 Responda as quatro perguntas abaixo e confira o seu desempenho: 

1-Quando você está em família se sente à vontade para fumar cigarros, consumir bebidas 

alcoólicas ou recorrer a automedicação? 

2-Você sabe quais são os efeitos e os danos causados, por exemplo, pela maconha, o 

crack e o uso abusivo de álcool e se mostra aberto para discutir o tema com seu filho? 

3-Você sabe dizer o nome da paquera do seu filho (a) na escola ou se há algum colega 



com quem ele (a) já teve uma desavença? 

4-Você sabe onde seu filho está? Com quem? E fazendo o que? 

 

COMO VOCÊ DEVE AGIR EM CADA CASO? 

 

Dê o exemplo: Os pais devem promover uma cultura antidrogas em casa, o que inclui 

tanto as lícitas, como o álcool, cigarro e automedicação, quanto as ilícitas. 

 

Informe e promova o diálogo: Os pais devem se informar sobre os danos causados 

pelas drogas para poderem alertar os filhos sobre os riscos e as conseqüências que elas 

implicam. E deixar o canal aberto para que o adolescente ou jovem saiba que sempre 

poderá conversar sobre esse tema com os pais. 

 

Esteja próximo: Os pais devem reservar tempo para acompanhar as atividades dos 

filhos, tanto as tarefas escolares quanto as atividades de lazer. Demonstrar interesse 

sobre como ele passou o dia e como é a relação com seus amigos ajuda a estabelecer 

uma relação de proximidade e confiança. É mais fácil estabelecer um diálogo e detectar 

problemas quando se conhece bem o filho. 

 

 

Dê limites: Desde a primeira infância é preciso estabelecer regras coerentes com a idade 

e a maturidade do filho e garantir que sejam cumpridas mesmo que ele se sinta 

contrariado. É preciso estar sempre atento, saber onde o filho está e saber quem são 

suas companhias. Não basta apenas saber a hora em que ele chegou em casa. É 

necessário cumprir algumas responsabilidades para poder ter mais liberdade. 

  

 

 



- SEGUNDA AULA - PAIS 

 

Objetivo da atividade: 

 

 - Buscar formas de estreitar os laços escola-família buscando a promoção para a saúde 

do adolescente. 

-Desenvolver a espontaneidade e autoestima dos pais para facilitar a comunicação com 

os filhos, não só de modo geral, mas em especial sobre a questão das drogas. 

 

 

 

DINÂMICA DA ATIVIDADE: 

 Os pais terão um encontro com um psicólogo onde será trabalhado a relação Pais e 

Filhos 

 

 

 

 

- TERCEIRA AULA - PAIS 

 

 Objetivo da atividade: 

 

-Esclarecer aos pais quais são as práticas educativas positivas que representam fator de 

proteção ao uso de drogas, e ao envolvimento com a criminalidade. 

-Fortalecer a autoestima dos pais. 

 

 

 



DINÂMICA DA ATIVIDADE:. 

 Os pais terão uma palestra com o PROERD (Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e a Violência). 

 

 

 

- QUARTA AULA – PAIS 

 

 Objetivo da atividade: 

- Informar sobre drogas, mostrando que elas causam dependência mental e dependência 

física. 

-Proporcionar aos pais uma ampliação de seus conhecimentos a respeito das drogas 

lícitas e ilícitas. 

 

.  

 

DINÂMICA DA ATIVIDADE:  

Os pais terão um uma palestra com os alunos do MUDI (Museu Dinâmico Interdisciplinar) 

da UEM. 

 

 

  

- QUINTA AULA - PAIS 

 

Objetivo da atividade: 

 

 - Despertar o interesse dos pais na busca de ações coletivas na prevenção contra o uso 

de drogas. 



- Sensibilizar os pais em relação aos perigos e problemáticas causadas pelo uso de 

drogas. 

 

 

 DINAMICA DA ATIVIDADE 

Os pais terão um encontro 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 mesmo que 

arriscada, mostra aos alunos uma realidade que talvez ele não conheça, e que não quer 

fazer parte no futuro. 

Esse grupo possuem casas de acolhida no Estado do Paraná. 

 

 

 

 

- SEXTA AULA- PAIS E ALUNOS 

 

 Objetivo da atividade: 

 

-Despertar o interesse dos pais e alunos na busca de ações coletivas preventivas contra o 

uso de drogas. 

-Fazer uma avaliação do projeto. 

 

 

DINÂMICA DA ATIVIDADE: 

 É necessário que nesse encontro se faça uma retomada do questionário aplicado 

no primeiro encontro, expondo os índices de conhecimento sobre o tema no início e fazer 

uma avaliação posterior, comparando se houve alguma alteração no comportamento e no 



conhecimento dos sujeitos. É o momento de juntos proporem ações para a prevenção às 

drogas. Para finalizar o projeto, os pais e alunos serão convidados a encenarem uma 

peça teatral para a comunidade escolar. 

 

 


