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RESUMO - Este trabalho foi realizado com o objetivo de informar e prevenir os 
educandos do ensino médio, período noturno do Colégio Estadual Gabriel de Lara, 
pois a incidência ao uso de tabaco e álcool (consideradas drogas lícitas, isto é: 
liberadas para compra e ao consumo) na idade e o meio em que vivem, tornam-se 
significativamente fatores de riscos para sociedade e na educação escolar. Dadas 
às consequências, divulgaremos os malefícios através de uma proposta informativa 
e preventiva, conscientizando-os, prevenindo-os e sensibilizando-os, buscando 
mostrar-lhes aspectos plenos para a prática da cidadania, melhoria da autoestima e 
na qualidade de vida. Divulgar os pareceres biológicos na utilização do álcool e do 
tabaco buscando a discussão do grupo e com muita reflexão teórica na apropriação 
dos conhecimentos. O intuito deste trabalho informativo e preventivo é formar nestes 
educandos uma consciência sobre os transtornos psicológicos, emocionais, sociais 
e biológicos, e tentar convencê-los dos riscos à predisposição ao vício e ao uso de 
outras substâncias consideradas proibidas ou ilícitas, esperando que tornem 
protagonistas para uma sociedade saudável e transformadora. 
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1.  INTRODUÇÃO 

  É importante salientar a importância da disciplina de educação física no 

combate às drogas, pois a interação professor aluno no contexto da prática 

disciplinar favorece em específico a afetividade. A Lei Federal nº 9696/98 que 

regulamenta a Res. nº 046/2002 CONFEF, integra o profissional graduado 

legalmente em curso de Educação Física ao campo da área de saúde e da 

Educação. Este profissional de Educação Física atua como agente transformador no 

social, na promoção de educação efetiva e permanente para a saúde como meio 

eficaz para a conquista de estilos de vidas saudáveis contribuindo para uma melhor 

qualidade de vida para a população (BRASIL, 1988). Segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB, 1996) a Educação Física constitui uma área de conhecimento, sendo 

componente obrigatório dos currículos escolares, trazendo em sua evolução, entre 

outras coisas, várias influências da historicidade, regimes, concepções, métodos e 

tendências, assim ganhou a conotação de promoção à saúde. As práticas 

pedagógicas escolares sempre tinham como objetivos adquirir, conservar, promover 

e restabelecer e o papel da Educação Física no contexto social atual são 

transcender o censo comum e oportunizar ao educando os saberes produzidos, 

fazendo-o compreender as implicações que as drogas (lícitas e ilícitas) acarretam, 

refletindo sua participação nos diversos segmentos das aulas de Educação Física e 

em suas manifestações artísticas, culturais e sociais. Sendo assim é imprescindível 

e recomendável que os professores da disciplina de Educação Física conheçam a 

realidade social em que os alunos estão inseridos, em especial aquelas que causam 

problemas comuns como os relacionado ao álcool e ao tabaco. 

Oliveira (1999) cita ainda que a Educação Física como construção humana 

deve sair de sua letargia profunda e trabalhar com novos referenciais, aglutinando 

em torno dela a totalidade e a complexidade das manifestações corporais, 

trabalhando todas as formas de violência, tal qual o consumo de drogas. São essas 

questões prementes no modelo de sociedade que desenvolvemos e às quais nossos 

educandos estão expostos. São essas questões que se manifestam explicitamente 

através de práticas corporais e que conformam novas formas de relação e convívio. 

             Este estudo visa ao profissional de Educação Física informar e prevenir  da 

utilização das drogas lícitas (álcool e tabaco) para os alunos do período noturno do 

C. E. Gabriel de Lara, e no desenvolver do trabalho conceituamos e diferenciamos 



 
 

as diferentes drogas lícitas, percebendo os malefícios que trazem para a prática 

social do grupo e da produtividade nas disciplinas da matriz curricular; 

reconhecemos e compreendemos as consequências, os mitos e concepções 

equivocadas, disseminadas socialmente, em relação ao cigarro, álcool; 

proporcionamos aos educandos o conhecimento sobre os tipos de drogas lícitas e 

suas consequências, causas, legislação e prevenção; compreendemos que escola e 

família são fundamentais para o fortalecimento de valores sociais detectando 

estratégias adotadas relacionados com o uso de substancia psicoativas;  

Promovemos  conscientização em relação à prevenção do uso de drogas lícitas  

bem como reconhecemos os riscos que a mesma traz para o usuário e para as 

pessoas que convivem com o mesmo; e, informamos sobre drogas, mostrando que 

elas causam dependência mental, e dependência física. 

 

2.  DESENVOLVIMENTO 

 

Referencial Teórico 

2.1.  Educação, Ensino Médio e Adolescência: O ensino médio caracteriza para o 

jovem uma realização de construção integral na sua formação pedagógica, 

retratando o esforço continuado durante anos de educação básica, definindo assim 

seu encaminhamento para o ensino superior ou a realização profissional. A Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), promulgada em 20/12/1996, lei 9394, caracteriza o ensino 

médio como etapa final da educação básica e, ao mesmo tempo, torna-o etapa 

obrigatória para consolidar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, 

desenvolver a autonomia intelectual e do pensamento crítico do educando, 

assegurando-lhe a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos garantindo-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores (Art. 22 e 35 da LDB). Compartilhando das ideias de Vianna 

(2000), podemos afirmar que nosso adolescente, ao cursar o ensino médio, 

encontra-se em um momento de construção de sua identidade enquanto indivíduo e 

cidadão configurando segundo a LDB o momento precípuo para sua autonomia 

intelectual incluindo-se de novos papéis sociais, adquirindo uma crescente 

independência de seus pais, bem como a aquisição do pensamento abstrato. Desta 



 
 

maneira, o ensino médio estaria em compasso com a adolescência e com 

possibilidades de tornar-se fator de proteção às drogas nesta faixa etária. 

Percebemos, assim, que o atual ensino médio ainda tem muito que se aprimorar no 

sentido de estar em conformidade com a adolescência. Os saberes escolares 

adquiridos na educação fundamental atribuem aos jovens adolescentes plenos 

poderes de construir suas personalidades para o certo ou para o errado. Segundo 

classificação de Vianna (2002 a.) em seu estudo sobre jovens do ensino médio, 

determina-se, em relação a determinados vínculos: sociais (14/15 anos) em 

detrimento de seus familiares e saídas noturnas em companhia de amigos; Em 

relação ao sexo oposto a relações heterossexuais; Ao pensamento abstrato (15 

anos) à procura do concreto; a noção temporal espacial (15/16 anos) do 

pensamento concreto com característica de ação no presente; em relação a sua 

independência, garantia de negociação à autoridade radical; Em relação a escolha 

profissional, decisão pelo amadurecimento emocional, “quem sou eu”. A identidade 

construída pelos alunos do ensino médio acarreta uma parte da adolescência, 

sugerindo uma complexidade de fatores de análises, articulações e interesses que 

segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais da Educação Básica do Paraná (1996) 

“Um começo seria apresentar-lhes do ponto de vista questionador, contextualizados, 

numa perspectiva interdisciplinar, quebrando a rigidez que a legitimidade social e o 

estatuto de verdade dão a eles”.  Ainda nesta perspectiva do pensamento crítico do 

educando, um estudo do ano de 2010 do Colégio Estadual Luiz Viana Filho, 

trazendo como tema “A má influência das drogas lícitas no percurso educativo”, 

assegura-lhe a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos, considerando a adolescência como etapa crucial do processo 

de crescimento e desenvolvimento cuja marca registrada é a transformação, ligada 

aos aspectos físicos e psíquicos do ser humano, inserido nas mais diferentes 

culturas sofrendo inclusive influências socioculturais, garantindo-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania. O estudo ainda destaca que a 

família, sendo o primeiro meio social do adolescente, forma sua personalidade 

favorecendo a inserção em grupos. Considerando que muitos influenciam em 

nossas decisões, em nossos pensamentos, até esse momento somos o resultado do 

desejo de nossos pais. Somos educados para servir a sociedade, crescer, exercer 

uma profissão que promete preencher suas vidas e realizá-las como seres humanos. 

 A educação restringe a adolescência obrigação de frequentar salas de aula e 

dali retirarem a construção da autonomia e suas múltiplas possibilidades de 



 
 

interação e, destacando ainda Vianna (2002 b), há uma aversão à educação, nas 

possibilidades do conhecimento escola/adolescência, pois na busca da autonomia 

do adolescente é natural que certas atitudes sejam arriscadas e cabe aos adultos 

não ameaçar ou amedrontar, mas esclarecer e ensinar a conquista da autonomia e 

da liberdade com a devida responsabilidade. Neste período da adolescência 

distingue-se o reconhecimento do “outro” permitindo a troca de informações e 

experiências adquiridas e destaca-se o estudo de Pinto (2004), considerando a 

adolescência como um estado de transição, caracterizado por profundas mudanças 

biológicas e psicológicas em que os jovens tomam uma série de decisões de 

conduta que irão afetar a sua saúde. Nesta fase as regras e normas são obedecidas 

e não compreendidas, não entendendo seus critérios e porque delas existirem.  

Uma das instâncias sociais que ainda permeia o adolescente é a escola, pois 

consegue colocar frente a frente todos os grupos sociais que fazem jus a vivência 

deste, e cabe a ela segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (1996), 

“também manter com a comunidade em que se situa um relacionamento de 

colaboração, em que pais ou qualquer pessoa do local se envolvam e participem das 

atividades promovidas pela escola, em prol de bom aprendizado dos alunos”. (LDB, 

1996). 

 No estudo “Adolescentes do Ensino Médio e Uso do Álcool: compreendendo 

essa relação”, Vianna (2002 c) estabelece que, 

A Escola deve estar aberta para o desenvolvimento de discussões grupais 

sobre insatisfações dos alunos, estimulando parceria escola/aluno, ao invés 

de aluno X escola. A importância da educação na “opção” pelo não uso de 

drogas refere-se à Educação Fundamental como precursora da possibilidade 

efetiva de prevenção primária (antes do início do uso da droga), e à educação 

do Ensino Médio, como perpetuadora desta prevenção (...). A escola é um 

dos espaços possíveis para efetuar-se a prevenção, mas, para que um 

projeto político-pedagógico seja viabilizado, a valorização de todas as partes 

envolvidas na prevenção é fundamental.  Qualquer que seja a proposta de 

prevenção desenvolvida pela escola, deve perpassar e incluir a participação 

da família, pois esta parceria é que, provavelmente, possibilitará a opção pelo 

não uso de drogas pelos adolescentes (VIANNA, 2002). 

Nesta visão de acordo com as especificidades da Escola é destacada a prevenção 

da sistematização nas práticas deste espaço, facilitando o desenvolvimento 

axiológico do jovem educando, destacando o papel da escola que Costa et al.(2008)  

reiteram seus aprendizados no âmbito da prevenção, educando crianças e jovens a 



 
 

buscarem e a desenvolverem sua identidade e subjetividades, promovendo e 

integrando a educação intelectual e emocional, incentivando a cidadania e a 

responsabilidade social, bem como garantir a incorporação de hábitos saudáveis no 

seu cotidiano.  

  É de se destacar que o adolescente contextualiza as múltiplas habilidades 

para intensificar sua curiosidade manifestando a multiplicidade de experiências e 

ainda: 

A relação entre adolescentes e drogas  destaca-se como uma problemática,  

presente em nossa casa,  bairros, ruas e atinge de forma marcante o 

ambiente escolar. O âmbito educativo, como muitos já destacaram, é 

bastante complexo, envolvendo fatores psíquicos, biológicos, sociais, 

culturais, políticos, ideológicos, trabalhistas, epistemológicos e econômicos. 

Esta gama de fatores envolve o processo de ensino aprendizagem, sendo 

sempre desafiadores para os professores. A escola vem ampliando seu 

papel enquanto mecanismo de inclusão social (...). Ela vem ocupando cada 

vez mais o tempo de vida das crianças, Da mesma maneira a 

responsabilidade pelo fracasso da “liberdade”, ou “emancipação”, ou 

“consciência crítica”, inclui todas as partes imbricadas no processo: o aluno, 

o professor, a família, o governo, enfim, a sociedade com seu atual modo de 

produção. A ação junto ao adolescente antes que o “processo da 

dependência química” esteja instalado e, concomitantemente, o resgate 

desta identidade e cidadania, deve ser o objetivo principal, para que 

qualquer prevenção tenha possibilidades de êxito. E, finalmente, a 

conscientização de quanto é importante o conhecimento da adolescência 

como um “processo” que não ocorre isoladamente, mas que têm a 

participação ativa da família, dos amigos e do restante da sociedade, leva-

nos a perceber que a prevenção ao álcool e demais drogas abarca todos 

esses fatores, para que seja eficaz (VIANNA 2002, apud ADORNO 1995). 

2.2 Drogas Lícitas: álcool, tabaco e adolescência: Sob uma visão de 

demonstração de liberdade, domínio de si próprio; torna-se difícil formar e educar 

jovens conscientes e críticos sob o aspecto transformador, com objetivo de reduzir 

os danos que as drogas representam. No contexto social atual, o uso de drogas tem 

sido alvo de grandes preocupações e a identificação da relação entre os 

adolescentes do Ensino Médio e o uso de álcool, supõe-se a compreensão da 

adolescência como um processo, desta maneira a escola durante esta faixa etária, 

participa de todo processo em direção a autonomia e esse contexto social escolar 

verifica que o uso do álcool e tabaco encontra-se cada vez mais próximo de nossa 



 
 

juventude, muitas vezes atingindo-os na mais tenra idade. Entre as varias situações 

que os jovens têm de enfrentar destacamos o uso das drogas lícitas, especialmente 

o consumo de bebida de álcool. Esse assunto é um problema causador de grande 

preocupação em nossa sociedade, pois hoje de forma abusiva, está presente em 

todas as classes sociais e deveria ser a proposta da escola a acolhida dos alunos 

usuário de drogas lícitas. Quem deve ser expulsa é a droga e não o aluno por ela 

vitimizado (FILHO 2010). 

Segundo dados do “Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas” (2001) sobre a adolescência, o uso de drogas e estatísticas: 

Muitos jovens pensam que é quase uma necessidade experimentar drogas 

para integrar-se no grupo da sua faixa etária, mas esta é uma percepção 

distorcida da realidade. As pesquisas brasileiras mostram, no entanto, que 

as drogas legais, como o álcool e o tabaco, são consumidas por grande 

parte dos adolescentes (...). As situações de uso das diferentes substâncias 

são bastante variadas dependem de pessoa para pessoa, mas sabe-se que, 

apesar de amplamente divulgados os efeitos prejudiciais do álcool e do 

cigarro, eles continuam tendo seu uso incentivado pela sociedade como 

associado a ocasiões festivas, à integração social ou ao sucesso. De um 

modo geral, os adolescentes são mais propensos a usar drogas em 

situações nas quais se sentem inseguros, com necessidade de 

autoafirmação ou quando, equivocadamente, julgam que seu consumo é um 

processo natural, inócuo ou necessário para obter prazer ou aceitação 

(CEBRID, 2001). 

Já na antiguidade utilizavam o álcool para diversas funções, como efeito 

euforizante, para doenças e até mesmo para rituais. Em seu texto “alcoolismo 

juvenil” Cabral (2000) classifica a transformação do alcoolismo como um dos 

fenômenos sociais, mais generalizados das últimas décadas, e cita como grande 

importância uma breve história sobre o álcool: 

 A história da humanidade tem-nos mostrado o constante gosto que o 

Homem em geral tem pela bebida alcoólica. Elas desde sempre foram 

preferidas pelo seu efeito Tonico e euforizante, para aliviar a angústia a 

libertar tensões (...). Através de estudos arqueológicos e bibliográficos é 

possível afirmar que as bebidas alcoólicas foram utilizadas e conhecidos os 

seus efeitos. Um baixo relevo (30 000 aC.) é uma das mais antigas 

referencias ao consumo de bebidas alcoólicas. Pensa-se que é no período 

paleolítico e de forma acidental que o homem conhece os efeitos da 

ingestão do mel fermentado. A cerveja e o seu fabrico são já utilizados no 



 
 

período neolítico. Vários povos conheceram e desenvolveram as artes do 

fabrico de bebidas alcoólicas e seus efeitos onde se podem destacar os 

Egípcios, Gregos e Romanos. No séc. XI, sobretudo na França surge o 

processo de destilação do vinho originando bebidas de maior graduação 

alcoólica (...). Só na segunda metade do séc. XIX na França é desenvolvido 

o conceito de alcoolismo como doença e não apenas vício (CABRAL, 2000). 

Os estudos científicos, vistos por Paulo Knapp (1998) citando uma histórica 

mais próxima, desperta que o abuso de drogas por adolescentes foi reconhecido 

como um problema sério somente no século XX, ao final dos anos 50, com os 

primeiros relatos do uso de solventes. Nos anos 60, com os movimentos dos jovens 

ganhando força. Classificando o álcool como o grande vilão da adolescência, Paraná 

(2008) em prevenção ao uso indevido das drogas apresenta o etanol como o álcool 

presente nas bebidas alcoólicas e a intoxicação aguda pelo etanol geralmente 

aparece com a ingestão de duas ou mais doses e:  

Caracteriza-se por: alteração do humor (pode variar da euforia até o 

desânimo, apatia, passando por comportamento inconveniente com 

irritabilidade e/ou agressividade); aumento da sensação de autoconfiança; 

alteração da percepção do que está acontecendo ao seu redor, prejudicando 

a capacidade de julgamento; diminuição da atenção, dos reflexos e da 

capacidade motora (CUIDADO AO DIRIGIR!); visão dupla; tontura e sonolência; 

náuseas e vômitos; coma, parada cardiorrespiratória e morte. A repetição do 

uso de álcool por longos períodos, caso típico dos alcoolistas, leva à 

intoxicação crônica. Esta se caracteriza por: perda de memória, confusão 

mental e demência; lesões orgânicas, principalmente gastrite, pancreatite, 

hepatite e cirrose; deficiência de vitaminas, especialmente das do complexo 

B, e desnutrição; perda de massa muscular e dores musculares, 

principalmente nas pernas; alterações das hemácias e da coagulação do 

sangue; queda das defesas imunológicas, predispondo a infecções 

(pneumonia, tuberculose, entre outras) (PARANÁ, 2008).  

É importante lembrarmos que a proibição do uso de bebidas alcoólicas para 

menores, a grande oferta de locais para venda dos produtos com teor alcoólico, ás 

vezes muito próximo às escolas, pois não é difícil identificarmos a presença de bares 

ao redor das escolas em nosso país, tornam-se fatores preponderantes para que 

nossos alunos do ensino médio os identifiquem e contextualizem possibilitando a 

discussão dos aspectos importantes a serem levados em consideração na 

prevenção. A presença do álcool em festas e o consumo pelos amigos fazem com 

que seu uso seja percebido como sendo um comportamento importante que faz 



 
 

parte do cotidiano, e a escola e a sociedade por sua vez, fazem parte do cotidiano 

dos adolescentes que, ao apropriarem-se subjetivamente de suas identidades, 

apropriam-se deste mundo social (VIANNA 2002 e). Além da alta prevalência do 

consumo de álcool por adolescentes, dois outros fatores são relevantes na visão de 

Vieira et al. (2007): a idade de início do uso de álcool e o padrão de consumo. Desse 

modo, nota-se que a compreensão dos problemas relacionados ao consumo de 

álcool entre adolescentes deve se estender para além da prevalência do uso e 

considerar também o padrão e o comportamento de consumo. Diversos fatores 

influenciam o comportamento do beber: contexto familiar e social, expectativas e 

crenças, preço, disponibilidade comercial, facilidade de acesso, e outros. 

As drogas lícitas (álcool e tabaco) por serem fácies de serem adquiridas 

adentram nossos lares e em nossas escolas significando destruição social, 

psicológica, emocional e na sua saúde, porém Vilarta e Boccaletto (2008) instituem 

fatores de risco e proteção aos nossos filhos e educandos.  

Fatores de Proteção para o uso de drogas entre adolescentes são: 

Confiança depositada nos pais e amigos; Poucos conflitos e tentativas de 

separação na família; Envolvimento religioso; Participação em grupos de 

jovens; Confiança em conselheiros religiosos; Crença em Deus; Habilidade 

para rezar; Expectativas educacionais; Ser considerado inteligente; Estar 

entre os melhores da classe. Já os Fatores de Risco sugeridos são: Sócios 

demográficos: sexo, idade e classe social. Fatores de Risco Externos; 

Curiosidade natural dos adolescentes; Valorização da opinião de amigos e 

da moda; Escolha de um modelo e estilo de vida; Pressão da turma; 

Necessidade de ser aprovado pelo grupo; Exemplos dos ídolos; Exemplos 

familiares; Envolvimento familiar e de amigos em consumo de álcool ou 

drogas; Ausência de um dos pais; Ausência de prática religiosa; 

Desempenho escolar insatisfatório; Menor frequência na prática de 

esportes; Desinformação sobre os efeitos que as drogas causam; 

Propagandas em meios de comunicação; Facilidade de obtenção das 

drogas. Fatores de Risco Internos; Insatisfação; Não realização em suas 

atividades; Insegurança; Sintomas depressivos; Baixa autoestima; 

Necessidade de novas experiências e emoções; Baixa percepção de apoio 

materno e paterno; Ausência de normas e regras claras; Baixa tolerância do 

meio às infrações; Baixo senso de responsabilidade; Antecedentes de 

eventos estressantes. (VILARTA E BOCCALETTO, 2008). 

 2.3 O adolescente do Ensino Médio e o tabaco: A manifestação das drogas 

(tabaco) aborda referência na contemporaneidade, envolvendo as diversas 



 
 

dimensões sociais, cujos elementos são importantes para compreensão e de 

transformação desses adolescentes. Essas drogas afetam a capacidade de 

funcionamento normal do cérebro e consequentemente o comportamento do 

indivíduo, com um importante risco de uso abusivo e desenvolvimento de um quadro 

de dependência. O potencial de abuso destas drogas está relacionado ao fato de 

elas inicialmente produzirem uma sensação agradável de bem-estar. Acontece que, 

com o uso repetitivo da droga, esta sensação agradável vai diminuindo e o indivíduo 

aumenta a quantidade de uso da droga para voltar a sentir aquele bem estar inicial. 

Isto se chama tolerância e assim inicia-se a dependência. No mesmo estudo 

destacam-se alguns aspectos da iniciação do uso do tabaco, pois assim como o 

álcool, já na era cristã era comum sua utilização como funções medicinais e na 

década de 60 comprova-se como primeiros prejuízos para a saúde.  Sabe-se que ao 

fumar um cigarro, o indivíduo se expõe a mais de 4000 substâncias tóxicas, além da 

nicotina responsável pela dependência ao tabaco. A nicotina absorvida pelos pulmões 

chega ao cérebro em 9 segundos.  E seus prejuízos e efeitos negativos são 

inúmeros, como: desempenho psicomotor (especialmente sob condições de 

estresse), diminuição do apetite, taquicardia, aumento da pressão arterial. Os 

efeitos tóxicos são inúmeros, comprometendo o funcionamento de todos os 

sistemas orgânicos, provocando desde inflamações de mucosas até 

neoplasias, predisposição a infecções, infartos e hemorragias  (BRASIL, 

2007).  

O tabagismo é uma doença crônica que surge devido à dependência da 

nicotina. Inserido, desde 1997, na Classificação Internacional de Doenças (CID 10) 

da Organização Mundial de Saúde (OMS). É classificado no grupo de transtornos 

mentais e de comportamentos decorrentes do uso de substâncias psicoativas A 

escola constitui-se como um espaço prioritário para a implantação de intervenções 

adicionais como a educação e ações de sensibilização para os problemas 

associados ao tabagismo ativo ou passivo e a disciplina de Educação Física tem 

papel importante na promoção da saúde e poderá abordar a promoção de hábitos 

saudáveis com a importância da prática regular da atividade física (VILARTA E 

BOCCALETTO 2008a).  Dentro dessa proposta, Reinaldo et al.  (2010) destaca em 

seu estudo o uso de tabaco entre adolescentes que esses jovens se encontram na 

fase de construção da personalidade e conhecer os possíveis danos causados à 



 
 

saúde pelo tabaco também se faz necessário e, para isso, as ações educativas 

devem ocorrer por meio de campanhas e ações permanentes. 

2.4 Informação e Prevenção: Aspectos sobre religiosidade, família, escola, 

disciplina de Educação Física com sua prática física e sociedade, considerando suas 

estratégias Vilarta e Boccaletto (2008b) para a implantação de programas de 

controle de tabagismo veem a importância do diálogo nas três esferas: escola e 

aluno, escola e família e pais e aluno.  

Estratégias para a implantação de programas de controle do tabagismo na 

escola: Sensibilização; através de panfletos e palestras educativas, 

podendo utilizar vídeos motivacionais para a aquisição de hábitos 

saudáveis; Definição um plano de atividades para o ano letivo que vise a 

prevenção do tabagismo na escola juntamente com programas de atividade 

física; Disponibilização de informação para a comunidade escolar, os 

professores, alunos, funcionários e visitantes sobre as políticas e regras 

para obtenção de um ambiente sem tabaco; Realização de ações 

educacionais que facilitem o entendimento sobre a relação do 

comportamento e os riscos à saúde; Criação de condições e situações para 

que o aluno atue de maneira participativa no processo de prevenção do 

tabagismo, onde possa dar suas opiniões, sugestões e suas dúvidas sobre 

o assunto possam ser esclarecidas. (VILARTA E BOCCALETTO, 2008). 

Costa et al. (2008b) em seu estudo: “Programa de Prevenção ao Uso de Bebidas 

Alcoólicas: Proposta de Intervenção na Escola Mediada pelo Professor de Educação 

Física” explicitam de forma clara todas as evidências necessárias para esta 

proposta. No entanto, é o desenvolvimento de um programa de prevenção, o modelo 

que garante a continuidade das ações fundamentais para a mudança dos 

comportamentos de riscos. A escolha adequada de um modelo de prevenção se 

dará em função de uma série de critérios, tais como: a filosofia da escola, os tipos de 

atividades desenvolvidas, a população alvo, o local onde a escola está inserida, os 

recursos disponíveis, as necessidades e a participação da comunidade escolar. Este 

modelo baseia-se na capacidade dos próprios jovens em liderar atividades de 

prevenção. Como líderes naturais, os adolescentes são identificados e treinados por 

adultos para desenvolver ações preventivas. Este modelo visa o desenvolvimento 

interpessoal dos jovens estimulando e valorizando a autoestima, a capacidade de 

lidar com a ansiedade, a habilidade de decidir e relacionar-se em grupo.   



 
 

Como explica o psiquiatra gaúcho Paulo Knapp (1994), autor do livro 

Prevenção da Recaída: um manual para pessoas com problemas pelo uso do álcool 

e das drogas. 

Enquanto o processo de dependência psicológica da cocaína pode ocorrer 

em dez semanas, e o da maconha, em dez meses, a dependência do álcool 

exige pelo menos dez anos de uso constante. No final das contas, porém, a 

agressão ao organismo e o desperdício de vida acabam sendo iguais 

(KNAPP, BERTOLOTE, 1994). 

  É de salientar que os consumos de álcool, de tabaco e de drogas 

(comportamentos prejudiciais para a saúde do indivíduo), são dos que mais 

preocupações trazem quando nos referimos aos adolescentes, pois estão numa 

etapa da vida em que a experimentação pode levar a consumos regulares destas 

substâncias, não esquecendo que, na nossa sociedade, a sua aquisição está 

facilitada, havendo pouco ou nenhum controle. Por outro lado, a adoção do estilo de 

vida, como foi referida anteriormente, está relacionada com o contexto em que o 

indivíduo está inserido, mais precisamente com a importância dos pares neste 

processo. Uma das referências no combate ao uso das drogas segundo Sanchez e 

Nappo (2008) deve ser a intervenção religiosa, pois através da fé o adolescente se 

sente indisponível e intransponível. Estudos quantitativos epidemiológicos associam 

a religiosidade o menor consumo de drogas e a melhores índices de recuperação 

para pacientes em tratamento. A religiosidade atua como protetora ao consumo de 

drogas entre pessoas que frequentam a igreja regularmente praticam os preceitos 

da religião professada, creem na importância da religião em suas vidas ou tiveram 

educação religiosa formal na infância. Assim como surge proposta de prevenção 

através da religiosidade, torna-se, pois necessário e urgente analisarmos outras 

formas, e a prática de atividade física segundo Costa, et al.(2008c) em seu 

Programa de prevenção ao uso de bebidas alcoólicas explicitam de forma clara 

todas evidencias necessárias. Esta intervenção na escola através da ação do 

professor de educação física procura trazer linhas gerais de um programa que 

valoriza as intervenções agora também como agente determinante da promoção e 

educação para a saúde.  As ações preventivas podem ser inicialmente pontuais e 

coordenadas por um membro da escola – como o professor de educação física – 

com a tarefa de agregar e mobilizar a comunidade escolar para a relevância do 

tema. As atividades físicas associadas a uma vida na natureza, ao ar livre, propiciam 

o aparecimento de indivíduos saudáveis e robustos, menos susceptíveis à droga. 



 
 

Daqui, poderemos retirar que a relação entre atividade física e consumos (álcool, 

tabaco e drogas) é inversamente proporcional. No entanto, a realidade não nos 

mostra esta relação com tanta clareza. Uma questão que aqui se pode colocar é o 

fato dos consumos acima apresentados, assim como a prática de atividade física, 

poderem ser encarados como atos sociais, o que poderá levar a incertezas na 

relação atividade física/consumos. 

  Do ponto de vista legal, existem as drogas livres, que qualquer jovem pode 

comprar sem controle (álcool e cigarro); O objetivo do Professor é transformar a 

sociedade, isso mostra-nos desenvolver posturas preventivas com intenção de 

ignorar e acabar com qualquer uso de droga entre a juventude, sempre com o 

objetivo, do controle social. Ao abordarmos a prevenção, estaremos entrando nos 

objetivos desta linha preventiva e tentar formar educacionalmente adolescentes que 

acreditem que a opção mais segura é o “não uso das drogas”. Sendo assim 

verificamos os estabelecidos pelo grupo no qual são inseridos. E os currículos 

escolares devem complementar tais conteúdos. 

 2.5 A prevenção na família, na escola e na comunidade e, suas relações: O uso 

indevido de drogas está disseminado em todos os lugares: escolas, clubes, 

condomínios, comunidades e todos enfrentam essa questão, Yokoyama (2011) 

destaca que muitas vezes, por não se saber como abordar o problema, não se toma 

iniciativa para tentar resolvê-lo. São necessárias ações conjuntas, em diferentes 

níveis, realizadas e dirigidas para os diversos grupos que compõem a comunidade. 

É importante que todas as pessoas envolvidas tenham oportunidade de refletir sobre 

seus comportamentos e sobre suas opções de vida, procurando identificar os 

caminhos para uma vida mais saudável. A prevenção voltada para os adolescentes 

ocorre principalmente nas escolas, por ser esse o local que, idealmente, todos os 

jovens deveriam frequentar.  É mais fácil iniciar um trabalho de prevenção nas 

escolas, que têm uma estrutura organizada, voltada para passar informações e dar 

orientações aos alunos e que mantêm contato com os pais. É necessário que as 

ações sejam desenvolvidas em vários âmbitos, com ações integradas entre as 

diferentes áreas sociais. A partir destas considerações, muitos defendem que é mais 

realista eficiente e ético trabalhar no campo da prevenção com o objetivo de reduzir 

os riscos que as drogas e o seu abuso trazem frequentemente aos indivíduos e à 

sociedade. Segundo estudos sobre prevenção e intervenção, podem ser feitas em 

três níveis: 



 
 

 

Prevenção primária – O objetivo é evitar que o uso de drogas se instale ou 

retardar o seu início. Prevenção secundária – Destina-se às pessoas que já 

experimentaram drogas ou usam-nas moderadamente e tem como objetivo 

evitar a evolução para usos mais frequentes e prejudiciais. Isso implica um 

diagnóstico e o reconhecimento precoce daqueles que estão em risco de 

evoluir para usos mais prejudiciais. Prevenção terciária – Diz respeito às 

abordagens necessárias no processo de recuperação e reinserção dos 

indivíduos que já têm problemas com o uso ou que apresentam dependência 

(BRASIL, 2007). 

 

 Contudo, a educação preventiva seria uma forma de estabelecer Segundo 

Ruy Palhano Silva (2012) propor condições para que os educandos na fase posterior 

do processo apropriem-se de um conhecimento significativo para suas vidas através 

da Escola que sai de uma posição de fornecedora de conhecimentos, 

Para se transformar em uma agência importante na formação da 

personalidade e do caráter dos indivíduos e da sociedade. Sai de um papel 

descritivo, para questionador e debatedor dos grandes temas sociais. Sai de 

um papel passivo e repassador de opiniões, para desempenhar um papel 

ativo e dinâmico na esfera dos acontecimentos sociais. Quando se fala 

atualmente em Educação Preventiva, relacionada ao consumo de drogas, 

estamos nos referindo à possibilidade de adotarmos medidas que visem a 

formação da consciência dos indivíduos em seus contextos históricos e em 

suas relações sociais, estamos nos referindo à formação da personalidade, 

do caráter e da construção de diversos valores indispensáveis ao convívio 

pessoal e social. Não se pode mais falar de prevenção ao abuso de drogas 

com uma intervenção que adote medidas verticalizadas, e sim na adoção de 

medidas que contemplem o desenvolvimento e a formação dos indivíduos 

em suas relações sociais, medidas estas que sejam capazes de interferirem 

radicalmente nas modificações de busca destas substâncias (SILVA 

2012).  

 E para ampliar a percepção de maneira simplificada, onde os fatores são 

fundamentais com técnicas de exposição dos grupos componentes deste 

educandos, Schenker e Minayo (2004) destacam a família como principal elemento 

articulador deste processo, analisam fatores de risco e proteção, conceitos que 

servem de base para o diálogo com os diferentes contextos. 

A família, pelo papel de inserir seus membros na cultura e ser instituidora 

das relações primárias, influencia a forma como o adolescente reage à 

ampla oferta de droga na sociedade atual (...). O lado negativo do desejo 



 
 

juvenil de obter prazer com o uso de drogas é o risco que ele corre de se 

tornar dependente e comprometer a realização de tarefas normais do 

desenvolvimento; o cumprimento dos papéis sociais esperados; a aquisição 

de habilidades essenciais; a realização de um sentido de adequação e 

competência e a preparação apropriada para a transição ao próximo estágio 

na trajetória da vida: o adulto jovem. O termo comportamento de risco aqui, 

portanto, se refere às ameaças ao desenvolvimento bem-sucedido do 

adolescente. Mas, o que está em questão não é a droga em si, e sim, a 

relação que o indivíduo estabelece com ela, que, por sua vez, influencia e é 

influenciada fortemente pelo universo de interações. O desenvolvimento de 

um espírito crítico e reflexivo na família, na escola e com os pares serve de 

base para uma atitude criteriosa do adolescente quanto às mensagens 

relativas às drogas lícitas, veiculadas pelos meios de comunicação 

(SCHENKER E MINAYO, 2004). 

 Os diversos elementos tratados pelo autor acima citado levam a concluir que 

não se podem pensar os fatores de risco de forma isolada, independente e 

fragmentada.  Proteger é uma noção que faz parte do contexto das relações 

primárias e do universo semântico das políticas sociais. Entretanto, a reflexão crítica 

deles entre pares e com pais e educadores moderam o risco potencial da exposição 

e potencializam a comunicação e o amadurecimento em relação aos vários 

problemas. Por tudo o que foi dito até então, é preciso refletir sobre a inocuidade, do 

ponto de vista protetor, do slogan que se repete por toda parte “diga não às drogas”. 

A adolescência ou o adolescente do ensino médio que faz uso de drogas, ou não, 

responde bem às intervenções contextualizadas e os contextos dominantes para ele 

são seus pares e a escola e, numa proporção menor, o entorno da comunidade. 

Com a promulgação do Art. 227 da Constituição Federal de 1988 onde se lê:  

 “É dever da família, da sociedade (...), assegurar a criança e ao adolescente, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, a saúde (...), à educação, (...) à 

dignidade, ao respeito (...) e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão” (CRFB, 1988) 

 E a escola como tal deverá reunir em suas funções, não só de instruir, mas educar 

e garantir direitos como comunidade que é adequando-se aos direitos de crianças e 

adolescentes que despontaram com a reforma constitucional de 1988 (...). Repensar 

esta ampliação do papel da escola e de sua função, para além da promoção da 

mera instrução formal, é um passo imprescindível para a concretização da proteção 



 
 

integral com a intervenção dos profissionais da educação, destacando o professor 

de educação física, a partir de uma atualização da visão da escola e de suas 

atribuições ser também compreendida no contexto de suas relações sociais através 

de suas especificidades abordando com informação, prevenção e intervenção, o uso 

indevido de substancias psicotrópicas, pautada em seu objetivo principal, sendo “a 

formação integral do educando” (PARANÁ, 2006).  

 

3. METODOLOGIA 

  A fim de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, foi adotada uma 

metodologia com avaliação diagnóstica, que vem sendo amplamente aplicado no 

estudo de problemas sociais, permitindo dessa forma uma análise detalhada no 

nosso campo de pesquisa sendo o espaço escolar do Colégio Estadual Gabriel de 

Lara e seus sujeitos. O estudo diagnóstico e preventivo possui diferentes técnicas  

que visam nos mostrar descrever e decodificar os componentes desse sistema. 

Dessa forma, a proposta abrangem  métodos e técnicas na promoção dos objetivos 

propostos traduzindo e expressando o sentido dos fenômenos sociais. 

Primeiramente assim como registros nas ações previstas, elaboramos uma 

contextualização com o corpo docente do estabelecimento de ensino citado sobre os 

conteúdos propostos na informação e prevenção sobre o uso das drogas lícitas 

especificamente álcool e tabaco, pois  notamos que o conhecimento adquirido e 

interpretativo dos professores, sobre substancias psicoativas, suas especificidades e 

consequências de uso, não acompanhava definições conclusivas, nem conceitos 

adequados para que houvesse a interdisciplinaridade, item prioritário para que haja 

o processo de desenvolvimento sobre o tema e o desenvolver do projeto. 

Resolvemos então traduzir tais conceitos aos membros presentes no ambiente 

escolar especificamente sobre drogas psicotrópicas.  O material apresentado por 

slides, foi o mesmo que no transcorrer da proposta aplicou-se aos educandos do 

projeto. Foi utilizado a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS): Droga, é 

qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar 

sobre um ou mais de seus sistemas, causando alterações em seu funcionamento. 

Uma droga não é por si só boa ou má. Algumas substâncias são usadas com a 

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

consideradas medicamentos. Existem, todavia, substâncias que provocam 



 
 

malefícios à saúde, os venenos ou tóxicos. É interessante que a mesma substância 

pode funcionar como medicamento em certas situações e como tóxico em outras. 

Por essa razão, são chamadas drogas psicotrópicas, conhecidas também como 

substâncias psicoativas. Vale lembrar que nem todas as substâncias psicoativas têm 

a capacidade de provocar dependência. Há, no entanto, substâncias aparentemente 

inofensivas e presentes em muitos produtos de uso doméstico que possuem esse 

poder. 

 Classificações das drogas: Do ponto de vista legal, as drogas podem ser 

classificadas como lícitas ou ilícitas, São aquelas comercializadas de forma legal, 

podendo ou não estar submetidas a algum tipo de restrição, como o álcool, cuja 

venda é proibida a menores de 18 anos, e alguns medicamentos que só podem ser 

adquiridos por meio de prescrição médica especial. São as proibidas por lei. Existe 

uma classificação – de interesse didático – que se baseia nas ações aparentes das 

drogas sobre o sistema nervoso central (SNC), conforme as modificações 

observáveis na atividade mental ou no comportamento da pessoa que utiliza a 

substância: drogas depressoras da atividade mental; drogas estimulantes da 

atividade mental; drogas perturbadoras da atividade mental. Com base nessa 

classificação, vamos conhecer as principais drogas: Drogas depressoras da 

atividade mental: Essa categoria inclui grande variedade de substâncias, as quais 

diferem acentuadamente em suas propriedades físicas e químicas, mas apresentam 

a característica comum de causar diminuição da atividade global ou de certos 

sistemas específicos do SNC. Como consequência dessa ação, há uma tendência 

de redução da atividade motora, da reatividade à dor e da ansiedade, sendo comum 

um efeito euforizante inicial e, posteriormente, aumento da sonolência. Álcool: O 

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

vegetais, como a cana-de-açúcar, a uva e a cevada. 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, sem dúvida, a 

droga psicotrópica de uso e abuso mais amplamente disseminados em grande 

número de países na atualidade. 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 da destilação. Em doses baixas, o álcool é 

utilizado, sobretudo, por causa de sua ação euforizante e da capacidade de diminuir 

as inibições, o que facilita a interação social. Os efeitos do álcool estão relacionados 



 
 

aos níveis da substância no sangue, variando conforme o tipo de bebida ingerida, a 

velocidade do consumo, a presença de alimentos no estômago e possíveis 

alterações no metabolismo da droga por diferentes condições – por exemplo, na 

insuficiência hepática, em que a degradação da substância é mais lenta. 

Fermentação: Processo anaeróbico de transformação de uma substância em outra, 

produzida a partir de microrganismos, como bactérias e fungos, chamados, nesse 

caso, de fermentos. Destilação: Processo em que se vaporiza uma substância 

líquida e, em seguida, condensam-se os vapores resultantes, para se obtiver de 

novo um líquido, geralmente mais puro. Possíveis efeitos do álcool de acordo com 

os níveis da substância no sangue Baixo Médio Alto: Desinibição do comportamento; 

Diminuição da crítica; Hilaridade e labilidade afetiva (a pessoa ri ou chora por 

motivos pouco significativos); Certo grau de incoordenação motora (ausência de 

coordenação); Prejuízo das funções sensoriais; Maior incoordenação motora 

(ataxia); Fala pastosa, dificuldade de marcha e aumento importante do tempo de 

resposta (reflexos mais lentos); Aumento da sonolência, com prejuízo das 

capacidades de raciocínio e concentração; Náuseas e vômitos; Visão dupla 

(diplopia); Acentuação da ataxia e da sonolência (até o coma); Hipotermia e morte 

por parada respiratória. O álcool induz tolerância (necessidade de quantidades 

progressivamente maiores da substância para 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). Drogas estimulantes da 

atividade mental: Incluem-se neste grupo as drogas capazes de aumentar a 

atividade de determinados sistemas neuronais, o que traz, como consequências, 

estado de alerta exagerado, insônia e aceleração dos processos psíquicos. 

Tabaco: É um dos maiores problemas de saúde pública em diversos países e uma 

das mais importantes causas, potencialmente evitáveis, de doenças e morte. 

Efeitos: O consumo de tabaco pode causar: doenças cardiovasculares (infarto, AVE 

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 redução da fertilidade, prejuízo 

do desenvolvimento fetal, aumento do risco de gravidez ectópica e abortamento 

espontâneo. Fumante passivo: Existem evidências de que os não fumantes 

expostos à fumaça de cigarro do ambiente (fumantes passivos) têm maior risco de 

desenvolver as patologias que podem afetar os fumantes. Cabe lembrar que a 



 
 

nicotina é a substância presente no tabaco que provoca dependência. Embora 

esteja implicada nas doenças cardiocirculatórias, não parece ser esta a substância 

cancerígena. Ações psíquicas da nicotina: São complexas, com uma mistura de 

efeitos estimulantes e depressores. Mencionam-se aumento da concentração e da 

atenção e redução do apetite e da ansiedade. Tolerância e abstinência: A nicotina 

induz tolerância e se associa à síndrome de abstinência com alterações do sono, 

irritabilidade, diminuição da concentração e ansiedade. 

  No transcorrer das explanações teóricas dos conteúdos propostos 

enfatizamos somente álcool e tabaco, específicos para o desenvolvimento do 

projeto. A interação dos docentes com o tema tornou-se um problema de grande 

relevância, pois deveríamos estar preparados para construir dentro do contexto 

escolar estratégias educacionais de cunho informativo e preventivo visando o 

processo ensino  aprendizagem sobre esse tema tão complexo e desafiador que são 

as drogas lícitas, enfim não foi diagnosticado as informações necessárias advindo 

dos docentes, despreparados teoricamente e vitimados pela situação que os levam 

a exposição, diminuindo esse enfrentamento. 

Vimos que a escola torna-se o local primordial e privilegiado para agirmos 

com a prevenção, trazendo as informações necessárias para esse combate em um 

momento de transformação, inquietação e insegurança de nossos educandos  e que 

nesse momento esses comportamentos favorecem aos jovens adentrarem ao uso 

de entorpecentes, os levando ao vício. Nós escola desempenhamos um papel 

significativo na transformação social. Segundo Abramovay e Castro (2005), a escola 

é o local propício para ajudar na prevenção das drogas, no sentido em que reúne 

várias qualificações que colaboram para a difusão de tal perspectiva na comunidade 

e na sociedade.  

 No Brasil, a educação está presente em sua Constituição Federal, no artigo 

6º, sendo apreciada como um direito de todos e dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, sua 

finalidade é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 Para Freire (1981), a educação deve ser problematizadora e libertadora, a 

medida que ela é uma constante busca visando que os indivíduos transformem o 

mundo em que vivem. Para tanto, os mesmos devem compreender a realidade que 

os cerca através de uma visão crítica da mesma, reconhecendo e respeitando sua 

cultura e história de vida. Essa concepção educacional baseia-se na estimulação da 



 
 

criatividade dos educandos e numa relação de mediação com seu educador, pois 

segundo o autor “ninguém educa ninguém e ninguém educa-se a si mesmo, mas os 

homens educam-se em comunhão, mediatizados pelo mundo.”  

 Cabe então à escola manter com a comunidade em que se situa um 

relacionamento de colaboração, em que pais ou qualquer pessoa da comunidade se 

envolvam e participem das atividades promovidas pela escola, em prol do bom 

aprendizado e formação social dos seus alunos Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) N°. 9.394/96. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

Saúde (PCN), a educação em saúde está organizada de forma a indicar a dimensão 

individual e social da saúde, com os conteúdos organizados em dois eixos, sendo 

estes: autoconhecimento para o auto cuidado e vida coletiva. Dentre os conteúdos a 

serem abordados dentro do bloco vida coletiva, estão incluídos: agravos 

ocasionados pelo uso de drogas (fumo, álcool e entorpecentes). Segundo a 

indicação dos Parâmetros Curriculares para a Saúde, estes temas devem ser 

tratados transversalmente, permeando por todas as áreas que compõem o currículo 

escolar, de forma multidisciplinar, e fazem parte dos chamados temas transversais 

(BRASIL, 1996). A Escola com o seu corpo de trabalho devem compartilhar desse 

desenvolvimento, construindo juntamente com a família, amigos, religião, entre 

outros, uma concepção de vida com autonomia e responsabilidade, livre das drogas. 

 Ao iniciarmos as ações previstas, distribuímos aos participantes da proposta 

um questionário diagnóstico, visando como objetivo  responderem as questões com 

a finalidade de identificar se os estudantes da unidade escolar pesquisada possuem 

informações consistentes sobre as drogas lícitas e as consequências geradas em 

decorrência do seu uso.  A coleta de dados  foi realizada no espaço escolar em 

horário das aulas de educação física, com alunos da 1ª série, 2ª séries e 3ª série do 

ensino médio noturno do Colégio Estadual Gabriel de Lara, sendo elaborada através 

de um questionário contendo 06 (seis) perguntas distribuídas da seguinte forma: 

 1 – Já experimentou algum tipo de droga? Considerando também álcool  e 

cigarro? ( ) sim ( ) não  

2 – Se sim. Qual? E com que frequência?  

3 – Se não experimentou, gostaria de ter o feito? ( ) sim ( ) não  

4 – Se não, qual o motivo de não ter experimentado algum tipo de droga?  

5 – Pensa que está informado sobre as consequências da droga?  

6 – Acha que as escolas deveriam ter um papel mais ativo neste assunto?  

  



 
 

 

 A amostragem foi composta por 92 (noventa e dois) alunos, sendo 

43(quarenta e três) do sexo feminino e 49 (quarenta e nove) do sexo masculino, 

originários das turmas do período noturno do próprio Colégio. Na execução, foram 

informados da não obrigação de nomearem, identificando somente o sexo, e 

importante salientar que nenhum dos educandos participantes deixaram de 

responder as seis questões do questionário. 

 

 

 

4. RESULTADOS  
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 Pelo resultado das pesquisas,  diagnosticamos que os educandos, masculino 

e feminino do Colégio Estadual Gabriel de Lara ensino noturno, advindos de vários 

balneários ou mesmo do centro já experimentaram algum tipo de droga lícita e 

consequentemente sabiam o que estavam experimentando, porém com pouca 

frequência, isto é em festas, baladas e ou aos finais de semana. É importante frisar 

que, alguns alunos responderam que já experimentaram, porém somente em uma 

ocasião. Causou espanto verificando que temos poucos jovens na citada escola 

nesse período com o vício propriamente dito e, dentre os que responderam que não 

fazem uso, diagnosticamos não terem vontade apesar de sentirem necessidade de 

se enquadrarem ao grupo. Retornando aos questionamentos da participação da 

escola como um todo nesse combate, verificamos a resposta dada à questão seis, 

onde a maioria respondeu que precisa da participação da entidade escolar para 

diagnóstico e prevenção.  

 Após a análise das pesquisas, já com o diagnóstico estabelecido, e no 

transcorrer das atividades, solicitou-se dos participantes um trabalho de pesquisa de 

campo elaboradas de todas as formas, principalmente dos sites sugeridos, sobre o 

assunto drogas lícitas, especificamente álcool e tabaco com o objetivo de 

diagnosticarem por si mesmos o histórico, causas, efeitos e consequências de seu 

uso, contendo também a legislação vigente, trabalho esse que todos os alunos 

participantes fizeram  entrega documental, vindo à tona em debate posterior. Vimos 

a necessidade de passarmos alguns vídeos, citados na produção didática e, por 

conseguinte debatermos assuntos trazidos por eles, sendo que os aspectos 

biológicos adaptáveis à prática da atividade física e ou esportes, transcenderam as 

discussões. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E ALGUMAS SUJESTÕES 

  Baseando-se no estudo elaborado, vimos que o profissional de Educação 

Física tem se mostrado peça fundamental no cumprimento dos objetivos pré-

determinados no combate às drogas, e através de diálogos constantes notou-se pela 

sua cumplicidade afetiva uma conquista social que facilitou as  informações, e 

possibilitando-lhes sob todos os aspectos, métodos preventivos na utilização das 

drogas lícitas (álcool e tabaco) para os alunos do período noturno do C. E. Gabriel 



 
 

de Lara, sendo que esta se encontra localizada ao centro do município, próximo à 

praça central, onde reúne jovens de balneários e apresenta problemas com drogas, 

o que facilita a sua presença no contexto escolar. Considerando que a unidade 

escolar possui usuários de drogas psicoativas citadas nesse trabalho somente álcool 

e tabaco, considerada drogas lícitas, segundo os pesquisados, é necessário um 

maior comprometimento da escola para essa temática com a participação de toda 

comunidade escolar. É evidente a falta de preparo da comunidade escolar diante da 

realidade das drogas no contexto escolar existindo uma necessidade imediata de 

preparação de todo o corpo docente para um melhor desempenho diante do 

problema das drogas, a instrução é fundamental para saber trabalhar com essa 

temática tão delicada. De acordo com Soibelman, (2003), muitas pesquisas sobre o 

uso de drogas, revelam que o primeiro contato ocorre na maioria das vezes na 

escola, destacando que um dos fatores que vem a influenciar o consumo é a falta de 

informação sobre o efeito das drogas. Esta constatação traz para a escola a 

responsabilidade de abordar o assunto em sala de aula, pois todo o público escolar 

está de alguma forma em contato com essa situação.  

 A maioria dos entrevistados acredita que a escola deve participar do combate 

as drogas, sendo a prevenção a melhor forma para isso e, no entanto, são pontuais 

as ações desenvolvidas dentro da escola para enfrentamento dessa problemática e 

pouco efetiva sua ação na construção das concepções dos alunos sobre drogas, 

porém faz-se necessário, elaborar estratégias educacionais visando permitir a 

interação e reflexão dos educandos, devendo abordar a integralidade pessoal e 

social do adolescente. Para isso, propomos o a aplicabilidade deste projeto em uma  

prática efetiva da diminuição dos riscos no espaço escolar, fazendo com que os 

educandos, demonstrem ter uma visão específica sobre os malefícios que o uso de 

drogas traz, pois, essas concepções refletiram estarem fundamentadas em 

conhecimento empírico, pouco elaborado.  
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