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RESUMO 

A escola deve estar aberta para encarar conjuntamente com a sociedade todas as 
problemáticas que irão surgindo. Todavia, atualmente convivemos com o problema 
do uso de drogas principalmente por adolescentes e a escola se encontra em 
situação de acesso a esse público, o que a torna um ambiente favorável para 
combater o uso de drogas através da ação preventiva. Mediante o exposto o objetivo 
deste artigo é relatar como ocorreu o projeto de intervenção que teve como objetivo 
debater o uso de drogas na sociedade e seu reflexo na vida dos adolescentes e criar 
um espaço dentro da escola para livre conversação. A aplicação deste no âmbito 
escolar surgiu do conceito de escola promotora de saúde. Esta pode ser definida 
como a escola com políticas, procedimentos, atividades e estrutura que resultem na 
proteção e promoção à saúde e ao bem - estar de todos os membros desta 
comunidade escolar. Esta proposta inicia com os alunos do 3o ano do ensino médio 
e amplia gradativamente a abrangência da intervenção para todos os alunos, 
independentemente se estes já experimentaram, já fizeram ou fazem algum uso de 
substâncias psicoativas. 
 

PALAVRAS CHAVE: Drogas. Uso. Abuso. Prevenção. Vida. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 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 das 

pessoas para enfrentar essa situação. Uma abordagem dessa problemática no 

contexto escolar se faz necessário, pois possibilita identificar práticas preventivas 

que sejam bem sucedidas e sua possível divulgação, bem como, possíveis 

sugestões dentro da área preventiva (MURER; OLIVEIRA; MENDES, 2009).  

 A instituição educacional como um todo deve colaborar com a comunidade 

escolar no desenvolvimento da criticidade, discutindo assuntos que são pertinentes 

a esta instituição, portanto, a escola é um local privilegiado para discutir prevenção 

ao uso indevido de drogas. 

 A escola deve resgatar nos adolescentes valores e estimular neles a busca de 

sua identidade, promover e integrar os conhecimentos cognitivos e emocionais, 



incentivá-los a cidadania e responsabilidade social, bem como garantir que eles 

incorporem hábitos saudáveis em seu cotidiano. 

 Devemos discutir um projeto de intervenção pedagógica sobre prevenção ao 

uso indevido de drogas com ênfase na valorização para a vida dos alunos dentro da 

instituição de ensino e da sociedade sendo o contexto da saúde o mais adequado 

para se discutir o tema. 

 Neste sentido, o educador é o principal condutor das atividades preventivas 

em função de seu papel fundamental na educação e formação intelectual e 

emocional dos adolescentes dentro da instituição de ensino. 

 Mesmo no cotidiano de pessoas que não fazem uso de nenhum tipo de 

drogas elas estão presentes, aparecem nas notícias, nos relacionamentos sociais, 

no cinema, propagandas e etc., e por estarmos vulneráveis a toda essa exposição 

não conseguimos encarar o tema sem os preconceitos que o acercam. 

 Existem diversos tipos de uso de drogas: Experimentação: é a primeira vez 

(ou as primeiras vezes em que se usa) uma determinada substância, geralmente 

para satisfazer a curiosidade; Uso eventual ou não problemático: consumo 

moderado de substâncias que não expõe o indivíduo ou grupo a situações de risco 

para sua saúde o qual não decorrem problemas sociais; Uso abusivo ou 

problemático: consumo que causa danos à saúde física, psíquica ou social do 

indivíduo, ou o expõe a riscos mesmo que sejam esporádicos; e Dependência: uso 

compulsivo de uma ou mais substâncias, priorizando-se o consumo em detrimento 

aos danos que causa e de outros interesses pessoais, sociais e profissionais. . 

(PRAIA, CACHAPUZ E GIL-CHAVEZ, 2002). 

 Aos lidarmos com a situação ou fenômeno drogas, é necessário entender os 

níveis de prevenção e de que forma estamos incluídos neles e qual a 

responsabilidade de cada instituição. Assim, existem a prevenção primária, 

secundária e terciária. 

 A prevenção primária pretende intervir antes que surja algum problema, no 

sentido de ser um conjunto de medidas que visam uma educação para a saúde. 

Aqui, destacam-se três pontos essenciais: (PRAIA, CACHAPUZ E GIL-CHAVEZ, 

2002) 

 Esta intervenção tem que ser precoce - tem que se aplicar a crianças, através 

do oferecimento de atividades prazerosas, criativas e educativas; 

 Ela deve estar inserida em uma visão mais ampla da educação para a saúde, 



a fim de tornar atraente as regras para uma vida saudável; 

 Ela tem que se apoiar em "educadores naturais", em primeiro lugar os pais e 

também os professores. 

 Em resumo, a prevenção primária é a ação que objetiva evitar a ocorrência do 

problema-alvo, isto é, diminuir a incidência prevenindo o uso da droga antes que ele 

se inicie. 

 A intervenção primária destina-se a duas faixas:  

 Jovens - enfatizando medidas como a conscientização e sensibilização para 

os problemas da infância e da adolescência em todos os seus aspectos 

(fisiológicos, psicológicos e sócio-culturais). Visa, portanto, a todos os jovens 

e não somente àqueles considerados como de alto risco. 

 Adultos - fornecendo conhecimentos básicos, provocando e favorecendo uma 

reflexão maior sobre os problemas abordados, bem como um maior 

engajamento e participação dos "educadores naturais".(PRAIA, CACHAPUZ 

E GIL-CHAVEZ, 2002) 

A prevenção secundária é definida como uma intervenção especializada, 

endereçada àqueles que já manifestaram sinais e uma certa dificuldade com os as 

substâncias psicoativas, em razão de um consumo indevido. Portanto, não compete 

a escola ações nesse nível, contudo, cabe aos profissionais da instituição de ensino 

saberem como e para onde encaminhar um caso que necessite dessa intervenção.  

 Como exemplo, podemos falar sobre o adolescente que já está consumindo 

drogas, seja por curiosidade ou de maneira intermitente. Neste caso, apesar dele 

não ser um dependente, existe um risco maior, portanto, é uma situação de alerta. 

Caso seja identificado a situação de risco, ele deve ser encaminhado da melhor 

forma possível ao serviço e profissional que o acolham. 

 A prevenção secundária visa, pois, diminuir a prevalência do problema-alvo, 

buscando impedir a progressão do uso uma vez iniciado. 

Já a prevenção terciária aplicada às drogas, tem como objetivo essencial 

evitar a recaída, visando a reintegração do indivíduo na sociedade, possibilitando-lhe 

novas oportunidades de engajamento na escola, nos grupos de amigos, na família, 

no trabalho etc, portanto, também ocorrerá em um local especializado. 

 Sua atuação ocorre na dependência já instalada. Neste caso, a prevenção 

terciária atuaria antes, durante e depois do tratamento.  

 Pelo exposto, a escola em sua função social, deve restringir-se na prevenção 



primária, pois educadores deparam-se com situações que raramente são tranquilas 

quando o tema abordado é sobre prevenção ao uso indevido de drogas, dito e tido 

como polêmico, muitas vezes, gera insegurança, medo e angustia, não é fácil 

abordá-lo e trazer para a discussão. 

 Seu papel fundamental na formação dos adolescentes, que vai além de sua 

função de instrução, visto que ela atua também na construção das relações sociais 

proporcionada pela interação destes dentro do ambiente escolar. Assim, nota-se que 

a formação do sujeito autônomo, deve ser estabelecida com base em situações reais 

que o indivíduo convive diariamente (ambientais, sociais, político, de saúde, dentre 

outros) e que envolva a comunidade (SILVEIRA, 2003). 

 Nenhuma atividade preventiva de valorização para a vida é perda de tempo, 

como dizem alguns educadores, toda atividade educativa de prevenção pode ser 

promotora de saúde e merecem ser valorizadas e todos devem estar abertos ao 

diálogo frente ás questões que surgem no cotidiano escolar. 

 A boa formação de educadores, tanto nas áreas específicas do conhecimento 

como em assuntos da diversidade e de interesse geral que digam respeito à 

realidade escolar, deve ser favorecida, e na prática ter atitudes coerentes nos 

diversos setores da instituição de ensino, tendo em especial atenção às regras que 

devem valer para todos na escola e não produzindo discursos contraditórios e por 

vezes manipulados com interesses pessoais e imediatistas. 

 Desta forma, o projeto de intervenção pedagógica com o objetivo de criar um 

espaço para a livre conversação sobre prevenção ao uso indevido de drogas, deve 

garantir a continuidade das atividades de prevenção, promoção a saúde e 

valorização para a vida inserindo-o no Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio 

Estadual Arcângelo Nandi e este em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB).  

Em suma, o problema é bastante complexo e requer a participação efetiva de 

toda a comunidade escolar em questão e do poder público nas instituições públicas. 

 Talvez nem todos os educadores conheçam a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 

1996) e, talvez, mesmo com tal oportunidade, não tenham percebido certas sutilezas 

que contém nela, transferindo responsabilidades que, até então, seriam do Estado. 

 Já no início do documento, no primeiro artigo, está registrado que “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 



movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. No parágrafo primeiro há a complementação: “§ 1º. Esta Lei disciplina a 

educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias” (LDB, 1996). 

Observem bem esta palavra: predominantemente. 

 Analisando duramente o que foi colocado, podemos ver de forma clara que foi 

atribuído não só ao Estado, às escolas que este seria o responsável em criar e 

manter, mas também à sociedade, à família, ONGs, etc, o zelo pela formação dos 

cidadãos. Assim, é oficializado por meio deste documento que a educação é, 

responsabilidade e luta de todos, comprometendo o futuro das crianças e da 

sociedade caso não haja esta articulação entre os envolvidos. 

 Seguindo mais adiante, nos artigos 2° e 3º:  

 
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado [...] tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º [...] XI: há a sugestão do vínculo entre a educação escolar, o trabalho 
e as práticas sociais. (LDB, 1996). 
 

E, no artigo 12° cita-se que os estabelecimentos de ensino deverão: VI: 

“articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da 

sociedade com a escola;”.  

E, mais adiante, no artigo 43°, registra que os sistemas de ensino devem: “VI 

- estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade”. 

 Diante desse fator, o educador pode desenvolver atividades vinculadas ao 

tema proposto, muitos professores e também grande parte das equipes pedagógicas 

e direções pensam ou indagam sobre o conteúdo programático e o tempo gasto para 

concluí-los e que as pausas para as discussões sobre o tema podem prejudicar, 

esquecem que a palavra “educação” é bem mais abrangente, trata-se da formação 

do indivíduo como um todo de maneira que possa integrar a sociedade pronto para a 

vida. Se a função da escola é educar, por que não ensinar as nossas crianças, 

adolescentes e jovens sobre o risco que correm no uso de drogas?  

 “A escola, como instituição, é identificada por duas características 

fundamentais: o de ensinar conteúdos e a de formar as pessoas por meio da 

circulação de valores, ideias, crenças, preceitos morais e éticos ” (BRASIL, 2006) . 



 “Ao promover mudanças aos sujeitos e na realidade, a escola é, uma 

instituição que serve tanto para a manutenção das relações sociais injustas quanto 

para a transformação dessas mesmas relações” (BRASIL, 2006).  

 No entanto, quem mais tem contato com o aluno são os professores, desse 

modo cabe a ele sempre que possível abrir momentos para discussões acerca do 

assunto, o tema não é de incumbência somente de determinadas disciplinas, mais 

sim de todas. O professor desenvolve um grande poder de influência, além de ser 

um formador de opinião, e é justamente nesse contexto que insere o seu papel. 

 Por outro lado, é possível perceber que não existe controle efetivo do 

comércio de drogas legais ou ilegais, houve um aumento significativo do uso das 

drogas, e que a maioria dos atos de violência estão ligados ao abuso principalmente 

do álcool que é uma substância livremente comercializada e de fácil acesso até 

mesmo para adolescentes. Sendo essas facilmente adquiridas por qualquer pessoa 

de qualquer faixa etária, e os órgãos de controle são ineficientes para a fiscalização,, 

o que agrava cada vez mais a situação de dependência e aumenta o tráfico das 

drogas ilegais. 

 Outro fator agravante para o uso de drogas entre os adolescentes e jovens 

dá-se ao fato de não existirem programas que envolvam os mesmos para que 

possam desenvolver suas habilidades, deixando-os, muitas vezes, a mercê do ócio, 

fato este que muito influencia a procura pelas drogas. 

  Finalmente, neste sentido, a base para o não ingresso dos adolescentes 

nesse mundo quase sempre sem volta está na família e na escola. A primeira deve 

dialogar, conhecer as amizades, esclarecer sobre o perigo das drogas, e ensinar 

valores humanos e valorização da saúde e da vida. A segunda pode criar um espaço 

para a livre conversação onde os adolescentes  possam expressar suas angústias e 

debater  a respeito de assuntos diversos e também promover palestras, 

depoimentos, visitas de policiais, médicos entre outros profissionais que estão 

diretamente envolvidos no processo de prevenção ao uso indevido de drogas e os 

devidos encaminhamentos.  

 

 

OBJETIVOS 

 



 Mediante o exposto o objetivo deste artigo é relatar como ocorreu o projeto de 

intervenção que teve como objetivo “Debater o uso de drogas na sociedade e seu 

reflexo na vida dos adolescentes e criar um espaço dentro da escola para livre 

conversação”.  

 

METODOLOGIA 

 

 Este projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Arcângelo Nandi – Ensino 

Fundamental e Médio, situa-se no Bairro Parque dos Estados, na Rua Rio de 

Janeiro, nº 1355, no município de Santa Terezinha de Itaipu, seu Núcleo Regional de 

Educação é de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, é de mantenedora o Governo do 

Estado do Paraná. 

 O Colégio surgiu por reivindicação dos moradores do bairro e pela 

necessidade de ampliação de vagas aos filhos dos trabalhadores da construção da 

Usina Hidrelétrica de Itaipu, no ano de 1984, onde aconteceu a explosão 

demográfica populacional em nosso município, iniciando com oferta de 1ª a 4ª 

séries do ensino fundamental e em 1989, dá início ao ensino de 5ª a 8ª séries do 

ensino fundamental, fica autorizado a funcionar pela Resolução 3666/88 de 18 de 

novembro de 1988 de forma gradativa até a extinção do ensino de 1ª a 4ª séries, 

transferindo o atendimento para a rede municipal. O referido Colégio está autorizado 

a funcionar pela resolução 111/84 de 13 de Janeiro de 1984, com reconhecimento 

do Ensino de 5ª a 8ª série pela Resolução 2.752/93 de 24 de maio de 1993 e sua 

renovação ocorreu através da Resolução 4.148/03 em 11 de dezembro de 2003, 

atualmente vigora seu reconhecimento pela Resolução 5451/10 de 14 de dezembro 

de 2010, que aguarda novo processo de reconhecimento por ter ocorrido seu 

vencimento em 31/12/2012. 

Ele também oferta o Ensino Médio desde o ano de 2001, implantado de forma 

gradativa e está autorizado a funcionar pela Resolução 207/2001 de 29 de janeiro 

de 2001 e tendo seu reconhecimento de curso pela Resolução 1.074/04 de 22 de 

março de 2004 e sua renovação ocorreu através da Resolução 3501/10 de 18 de 

Agosto de 2010. 

 O trabalho desenvolvido por este estabelecimento de ensino está amparado 

pelo Regimento Escolar, aprovado pelo Ato Administrativo nº 207/09 e Parecer nº 

183/2009 até a aprovação do novo Regimento Escolar que tem poder de lei, 



normatizando o processo de avaliação, classificação, promoção, direitos e deveres 

do corpo discente, docente, funcionários, horário de funcionamento, modalidades de 

ensino que oferta entre outros, pertinentes à organização do processo ensino-

aprendizagem. 

Em 2012, atendendo as Leis nº11.114/05 e nº11.274/06, Leis do Ensino 

Fundamental de Nove Anos, todos os estabelecimentos de ensino que compõem o 

Sistema Estadual de Ensino do Paraná passam a ofertar de forma simultânea 6º, 7º, 

8º e 9º anos, nova e ousada oportunidade para uma nova práxis dos educadores e 

educandos , com reflexões sobre o homem, a sociedade e a escola e seus 

determinantes. 

O Colégio está inserido em um município constituído pessoas com nível sócio 

econômico médio e alto. 

Muitos dos alunos que estudam nesta instituição de ensino são filhos de 

trabalhadores remunerados, autônomos, laranjas ou que desenvolvem trabalho 

informal e até mesmo desempregados, basicamente uma comunidade de classe 

média baixa, porém com perspectivas de mudanças econômicas e culturais. 

A comunidade espera que a escola seja eficiente em sua função de ensinar. 

Diante disso, precisamos colocar a disposição dos alunos, o patrimônio cultural, 

finalidade especifica do nosso colégio, uma vez que, nem todas as famílias, tem 

condições de ajudar seus filhos, onde poucos, tiveram acesso ao ensino superior 

e/ou médio e em sua maioria possuem cultura insuficiente para auxiliá-los nas 

questões escolares, ficando quase que exclusivamente para que a escola dê conta. 

 Santa Terezinha de Itaipu foi desmembrado de Foz do Iguaçu, e elevado à 

categoria de município em 03/05/1982 e instalado em 01/02/1983, a população de 

Santa Terezinha de Itaipu é jovem, concentrando-se nas faixas entre 20 e 40 anos, 

por ser um município relativamente novo e com uma população também jovem com 

o agravante de localizar-se próximo das fronteiras do Paraguay e Argentina, faz-se 

necessárias, ações preventivas na escola para valorizar a vida. 

 O projeto foi desenvolvido com um grupo de doze adolescentes na faixa etária 

entre 16 e 18 anos do terceiro ano do ensino médio da instituição de ensino 

supracitada, sendo que destes são cinco meninas e sete meninos e todos 

participaram de todas as atividades propostas e todos em idade de vulnerabilidade e 

contradições. 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

 Ao idealizar o projeto de intervenção pedagógica preocupei–me 

primeiramente em contribuir com uma reflexão a respeito da temática prevenção ao 

uso/abuso indevido de drogas na população estudantil do terceiro ano do ensino 

médio, trazer o tema para discussão e inserção no cotidiano e contexto escolar. 

Neste sentido foi necessário elaborar instrumentos capazes de implementar, na 

escola, a prevenção ao uso/abuso de Drogas. 

 O projeto justifica-se ao propor a criação de um espaço para a livre 

conversação desta temática e de outros temas que surgiram durante a 

implementação do projeto, através da construção de um processo participativo em 

consonância com propostas já existentes de prevenção às drogas na escola e a 

própria demanda da comunidade. 

 Professores em geral, são considerados um dos principais agentes num 

processo de educação preventiva, fortalecendo a relação de toda a comunidade 

escolar em questão, resgatando com os alunos a Valorização para a vida. 

 Iniciar um projeto a fim de preparar a escola para a prevenção ao uso/abuso 

de drogas é um desafio. Percebi através das intervenções na escola um despreparo 

geral para abordar o assunto, também que há um grande receio de alguns 

professores em levantar questões polêmicas e mesmo quando o professor está 

preparado e disposto nos deparamos com problemas estruturais, financeiros e 

administrativos que impedem uma ação mais eficaz no sentido de prevenção e 

valorização para a vida, entretanto, a grande maioria dos educadores são favoráveis 

que se faça a prevenção dentro do contexto escolar. 

 A prevenção primária dos fatores de risco pressupõe uma abordagem multi e 

interdisciplinar. Os professores de todas as disciplinas, de todos os anos, precisam 

estar engajados nesse compromisso, adaptando os conteúdos e as informações de 

acordo com sua realidade (FARIA e RAMOS, 2011). 

Para que a implementação do Projeto de intervenção Pedagógica se faça de 

forma integrada ao Projeto Político Pedagógico e ao currículo escolar, é importante 

que seu desenvolvimento seja proposto e discutido nos diferentes momentos de 

planejamento da ação educativa e nos diferentes espaços de participação coletiva 

da escola, tais como: conselho de classe, grêmio estudantil, associações  de   pais,   

professores  e funcionários, etc (FARIA e RAMOS, 2011).  



Num primeiro momento, apresentei o projeto para os professores e demais 

segmentos da escola, na semana pedagógica e aos alunos no início das atividades 

letivas de 2013 de acordo com o calendário escolar, após apresentação e discussão 

a respeito do tema, apliquei um questionário pré-elaborado e apresentado no Projeto 

de Intervenção Pedagógica.  

No primeiro encontro de atividades com os adolescentes foi aplicado um 

questionário, o qual norteou o desenvolvimento e organização das discussões e 

debates pensados para as intervenções. As reuniões foram realizadas em uma das 

dependências da escola com datas e horários pré–estabelecidos.  

  A priori, realizei estudos a fontes bibliográficas disponíveis, tais como 

periódicos, livros, jornais, revistas, sites sobre o uso de drogas, o seu surgimento, 

quais os fatores que levam ao seu uso/abuso, as suas consequências na sociedade 

e no organismo, leis relacionadas a prevenção e combate, bem como as drogas 

mais usadas, fatores de risco e de proteção e promoção a vida. 

 O segundo passo foi a realização de um levantamento junto aos órgãos 

públicos locais artigos publicados para verificar a existência de algum tipo de 

informação relacionado ao uso/abuso de drogas entre adolescentes e jovens, 

oriundos de denúncias ou outras fontes seguras neste município. Contudo, 

decepcionei-me, pois os parcos registros são antigos e sem informações relevantes. 

 Um dos maiores desafios que encontrei para a implementação deste projeto 

de intervenção pedagógica foi a criação de um espaço para a livre conversação 

sobre o assunto drogas sem afetar o funcionamento normal do ambiente escolar.  

Outros assuntos também surgiram no decorrer da implantação do projeto, 

destas conversas redigimos alguns textos que usei como base de coleta de dados 

para escrever o presente artigo, bem como o conhecimento que existe entre estes 

adolescentes sobre as causas e efeitos das drogas. 

 O próximo passo foi a realização de uma palestra com agentes da Polícia 

Federal, na qual eles deixaram claro as causas e consequências do uso/abuso de 

drogas, foi um momento de reflexão muito interessante, pois os alunos envolvidos 

no projeto tiveram a oportunidade de sanar dúvidas, desconstruir conceitos 

equivocados a respeito do tema e fizeram uma análise de dados reais da tríplice 

fronteira trazidos pelos Policiais Federais.  

 Em outro encontro, realizamos uma sessão de cinema com o filme “Diário de 

um Adolescente”. Após término do filme fizemos uma análise sociológica do tema 



em questão e, em trio, foram produzidos textos nos quais os alunos emitiram suas 

opiniões a respeito do tema proposto. O que mais me impressionou foi o comentário 

de um dos trios que disse:  

 
“...com a adolescência, adquirimos hábitos que até então nunca tinhamos 
praticado...um desses hábitos é o de contradizer quase tudo o que as 
pessoas que são mais velhas que nós dizem...geralmente nossos 
pais...mesmo sabendo que estamos errados contrariamos eles dizendo que 
estamos certos, ás vezes só para irritar... mas se um amigo fizer uma 
proposta por exemplo para irmos em tal lugar que ele sabe e nós todos 
sabemos que não devemos ir pois não é correto aquilo... mas por desculpa 
de que esse tal indivíduo fez “pressão” para que acabassemos indo mesmo 
sabendo que é errado e nem se quer contestamos o fato de ser errado... e só 
nos damos conta depois vendo o quanto foi errado de nossa parte fazer 
aquilo, mas por não ter acontecido nada de ruim podemos até nos arriscar 
novamente repetindo o erro...isso mostra o quanto as amizades podem 

influenciar na formação de um adolescente... sendo ela boa ou ruim...”
1. 

 
 A importância dessa atividade foi possibilitar aos adolescentes se 

expressarem e repensarem a própria adolescência, os seus conflitos, as 

contradições, seus desejos e seus sonhos. Por fim, foi um momento ímpar do 

projeto, tanto para quem conduzia quanto para os adolescentes. 

 Caballo (2006, p. ) considera que: 

 
 “o comportamento socialmente hábil é esse comportamento emitido por um 
indivíduo em um contexto que expressa sentimentos, atitudes, desejos 
opiniões ou direitos desse indivíduo de modo adequado á situação, 
respeitando esse comportamento nos demais, e que geralmente resolve os 
problemas imediatos da situação enquanto minimiza a probabilidade   de    
futuros    problemas.  A combinação de componentes comportamentais, 
cognitivos e fisiológicos determinam o desempenho avaliativo de um indivíduo 
socialmente competente” . 
 

 No entanto, nem todo funcionamento social na idade adulta depende de 

interações familiares. Os grupos sociais na adolescência são fortes modelos nessa 

formação. Eles vão determinar costumes, estilo, moda, linguagem etc., que, mudam 

ao longo da vida. Em função disso, habilidades que foram aprendidas, mas que em 

algum momento da vida não são usada podem “perde-se”. Transtornos cognitivos e 

afetivos podem interferir na atuação social adequada. (MACIEL, 2011)  

 Buck (1991) aponta que a competência social de adultos está associada a 

fatores temperamentais e situacionais. Ou seja, quanto mais experiência, uma 

pessoa tem, em determinada situação, menos o seu comportamento será 

determinado pelo temperamento e mais pelas aprendizagens adquiridas.  

                                         
1
  Texto elaborado por grupo de aluno como uma das atividades desenvolvidas neste projeto. .  



 Em relação aos professores da escola, foi organizada uma palestra com 

professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná durante a semana 

pedagógica no mês de julho, a fim de esclarecer a importância e a necessidade de 

estarmos constantemente retomando este assunto tão polêmico dentro de nossas 

escolas e na sociedade, bem como reforçar o papel da escola em relação ao tema.  

 Observa-se também que há uma preocupação da família com o uso de 

drogas, visto a grande maioria dos adolescentes já receberam orientação em casa. 

 Este é um fator importante que, será de grande auxílio para o 

desenvolvimento de projetos futuros, de fatores de risco, de proteção e a valorização 

para a vida. 

 Sendo assim, iniciei a organização dos dados através da leitura das 

atividades escritas até compreender o conteúdo o que me conduziu para a 

organização das ideias. Com base nas informações coletadas, foi realizado um 

diagnóstico sobre o uso/ abuso de drogas entre os adolescentes e jovens deste 

Colégio. Essas informações auxiliaram e conduziram os temas dos encontros 

durante as atividades do projeto. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Enquanto pedagoga a realização deste projeto proporcionou-me um encontro 

com o universo das drogas, constatando que este é um problema que, há muito 

assola a sociedade e sem muito investimento no sentido de prevenção, existindo por 

muito tempo a repressão, que é um método ineficaz. 

 A análise destas questões proposta em atividades realizadas no espaço 

criado na escola para a livre conversação, também revelou a presença de drogas na 

vida dos adolescentes, sendo elas diversas: bebidas alcoólicas, tabaco, maconha 

(Canabis sativa linné), ansiolíticos (tranquilizantes) e anfetamínicos.  

        Com base nestas informações, é possível confirmar a importância do papel da 

escola em sua função social para prevenir o uso/abuso de drogas e propor 

alternativas capazes de atrair os adolescentes para o desenvolvimento de atividades 

saudáveis, voltadas para a valorização e a qualidade de vida.  

        Neste sentido, a prevenção ao uso de drogas, não deve estar limitada a 

campanhas alarmistas sobre drogas, policiamento e repressão, que discrimina e 



exclui, no entanto, construída em um enfoque centrado na valorização da vida, 

assim, o adolescente é visto dentro de um contexto e, são consideradas todas as 

formas de agressão impostas pelo modelo de sociedade dominante.  

        A prevenção voltada para a qualidade de vida "Exige que o homem seja situado 

dentro de seu contexto concreto de vida. Ao discernir suas dificuldades, seus 

conflitos e sofrimentos decorrentes de desequilíbrios psicossociais e econômicos, 

torna-se possível a procura de soluções mais justas e mais condizentes com sua 

dignidade humana, passiveis de acarretar uma melhoria global de suas condições de 

existência"(Bucher, 1996 p. 16- 17).  

        Neste sentido, Bucher afirma que a promoção da qualidade de vida deve 

permear todas as ações sociais e educacionais, tanto para adultos quanto para 

jovens, envolvendo aqueles valores universais que presidem um verdadeiro 

processo social – tolerância, solidariedade, paz, democracia, justiça e direitos 

humanos (Bucher, 1996 p. 16- 17).  

        Assim, no decorrer desse projeto, conseguimos não apenas informar os alunos 

com conhecimentos sobre drogas e seus efeitos no indivíduo e na sociedade, mas 

também, refletir no sentido inverso, ou seja, sobre os diversos motivadores 

produzidos dentro da sociedade para o uso/abuso de drogas. 

 Portanto, para que seja realizado um trabalho cuidadoso de prevenção no 

ambiente escolar, é necessário identificar quais fatores levam ao consumo de 

drogas, e que não só as boas intenções são suficientes para planejarmos uma ação 

preventiva, é essencial ter conhecimento científico e não somente uma opinião sobre 

a questão. Dentro desse conhecimento esta a identificação da população a ser 

trabalhada, dos fatores de risco e de proteção e do planejamento da intervenção que 

será feita. 

 Ao realizar este projeto pude compreender que a história do uso/abuso de 

drogas na sociedade perpassa por valores culturais e religiosos, que a mesma não 

representava perigo uma vez que não se conhecia os efeitos negativos de seu 

uso/abuso. Ao longo dos tempos, essa prática tornou-se perigosa devido ao mau 

uso, sendo necessária a proibição daquelas, cujos efeitos causam maiores 

transtornos físicos, psicológicos e sociais. 

 No geral, o uso/abuso de álcool em nosso país é de certa forma facilitado, a 

grande maioria das festas tradicionais tem uma relação direta com algum tipo de 

bebida alcoólica, sendo esta parte integrante da cultura, o que facilita o uso/abuso 



indevido e consequentemente a dependência e assim o uso de outras drogas. 

 Com base nos questionários aplicados no Colégio Estadual Arcângelo Nandi 

constata-se que todos os alunos que participaram da implementação do projeto de 

intervenção pedagógica, conhecem algum tipo de droga, sendo que a droga mais 

usada, segundo o conhecimento deles é o álcool, como já vimos, facilmente 

adquirida, facilitando assim o risco de dependência. 

 Dos entrevistados, a maioria afirmou conhecer usuários de drogas, e a 

maioria responde que conhece os efeitos das drogas, chegando-se a conclusão que 

entre adolescentes nesta faixa etária não há preconceito e os tabus, inexistem, 

portanto a necessidade  de  mascarar ou esconder a realidade. 

 Todos os entrevistados já participaram de palestras sobre drogas e afirmaram 

receber informações constantes a respeito do tema, conhecem  os efeitos das 

mesmas e constata-se que este fato se dá através de experimentação, influência 

dos amigos ou mera curiosidade. 

 Segundo os alunos, já tiveram contato com algum tipo de droga e todos tem 

um usuário na família. Daí percebe-se que há um número crescente de 

adolescentes ligados direta ou indiretamente com o uso/abuso de drogas, podendo 

vir a ser um dependente em potencial. 

 Este é um assunto inesgotável, uma vez que envolve uma grande parcela da 

população, afetando as mais distintas famílias e segmentos da sociedade, 

independente de posição ou classe social. 

 As dificuldades encontradas para a realização deste projeto foram muitas, 

com ênfase às informações sobre os dados de uso/abuso de drogas entre a 

população local, não sendo possível obter fontes seguras e precisas nos órgãos de 

controle e acompanhamento local e finalmente que é necessário ofertar serviços de 

atenção integral para os envolvidos e orientar a possibilidade de ações preventivas 

que fortaleçam o processo de enfrentamento e a Valorização para a vida. 

Mais sobre o papel da escola e a importância de atividades como essas para os 

alunos. 
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