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RESUMO 

Programas de prevenção em escolas objetivam reduzir o envolvimento dos estudantes com 

o uso de drogas, promovendo conscientização e tomada de decisão conscientes nos 

diferentes contextos sociais no qual estão envolvidos. No entanto, é necessário que os 

professores tenham acesso à formação atualizada sobre este tema para que possam intervir 

de maneira efetiva no ambiente escolar. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo 

subsidiar o trabalho dos professores através da produção de um material didático composto 

por diferentes recursos. Este artigo combina pesquisa bibliográfica e documental, tendo 

como foco de prevenção e análise os jovens na faixa etária de 15 a 18 anos e suas 

particularidades no contato inicial com as drogas. 

Palavras-chaves: prevenção; drogas; escola; adolescentes. 

 

        ABSTRACT 

Prevention programs in schools aim to diminish student involvement with drug use by 

promoting awareness and conscious decision making in different social contexts in which 

they are involved. However, it is necessary for teachers to have access to updated training 

on this topic as a way to intervene effectively in school context. Thus, this study aims to 

support the work of teachers by producing a diversified teaching material consisted of 

different resources. This article combines bibliographic and documentary research, 

focusing on prevention and analysis of youth 15 to 18 years old and their particularities in 

the initial involvement with drugs.  

Keywords: prevention; drugs; school; teenagers. 

 

RESUMEN 

Los programas de prevención en escuelas pretenden diminuir la participación estudiantil 

con el consumo de drogas promoviendo la consciencia y la toma de decisiones consciente 

en contextos sociales diferentes en los cuales se implican. Sin embargo, es necesario para 

profesores tener el aceso a la formación actualizada en este tema como una manera de 

intervenir con eficacia en el contexto escolar. Así, este estudio pretende apoyar el trabajo 

de profesores produciendo un material docente diversificado consistido en recursos 

diferentes. Este artículo combina la investigación bibliográfica y documental, 

concentrándose en prevención y análisis de la juventud 15 a 18 años y sus particularidades 

en la participación inicial con drogas. 

Palabras-claves: prevención; drogas; escuela; adolescentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao tratar-se da prevenção ao uso de drogas é necessário fazer uma breve síntese no 

que tange ao contexto histórico desta temática, para que se compreenda como a instituição 

escolar pautou-se em alguns modelos de prevenção e como ela vem atuando no trabalho 

preventivo. 

De acordo com Casela et al (2014), alguns estudos da área indicam o “combate ou 

guerra às drogas” como o principal modelo preventivo, tendo como eixo norteador a 

proibição e total restrição ao uso de drogas, sem considerar o sujeito e as suas 

peculiaridades. Essa medida, classificada como ineficiente, suscitou em novas maneiras de 

se pensar a prevenção posteriormente. Noto e Galduróz (1999, p. 148) afirmaram que esse 

modelo de prevenção teve seu auge na década de 1980 nos Estados Unidos, que “se 

caracterizou por um enfoque alarmista, intolerante e repressivo”. 

Esse tipo de enfoque, na concepção de Bucher (1992), ainda tenta apresentar uma 

imagem utópica da juventude, que se caracterizaria pela carência da propensão para novos 

atrativos e uma juventude homogênea. De acordo com o autor, esse modelo preventivo 

entra em contradição quando apresentado aos jovens, pois grande parte dessa parcela da 

população diz “sim” aos novos desafios que a vida oferece, e ao mesmo tempo diz “não” 

para as sugestões que as autoridades lhes propõem (ou impõem). 

Isso nos leva a ter um olhar mais atento às particularidades que essa faixa etária 

possui. A adolescência é um período de vida “caracterizado por conflitos psicossociais, 

pela necessidade de integração social, pela busca da autoafirmação e da independência 

individual” (SILVA e MATTOS, 2004, p. 41). Além disso, transformações que ocorrem no 

próprio corpo marcam a identidade destes indivíduos e suas relações com os outros. Por 

isso essa posição de autoridades em reprimir o acesso às drogas por completo não garante 

sucesso efetivo, pois na adolescência busca-se a experimentação de novas sensações e 

prazeres, muitas vezes encontrados no consumo de drogas, garantindo assim liberdade e 

mecanismos de escape para tantos problemas complexos. 

Mas, que liberdade é essa? O que é, de fato, ser livre? Para Aratangy (1998), 

liberdade é muito mais do que fazer o que se aprecia. Para que possamos fazer de fato 

nossas escolhas e exercer o nosso direito ao livre-arbítrio, devemos ter o conhecimento das 

nossas reais necessidades (de acordo com estudos da Psicanálise, como os de Maria Rita 

Kehl, muitas vezes nossos desejos são inconscientes e não os conhecemos de maneira 
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verdadeira) e principalmente estarmos conscientes dos resultados das ações que 

escolhemos. Essa é a verdadeira essência do “ser livre”.  

Nesse sentido, é necessário refletir sobre o questionamento encontrado em Silva e 

Mattos (2004, p. 40): “Início do uso: simples experiência ou indicação de 

vulnerabilidade?”.  

Para Sodelli (2010, p.77), é necessário compreender que sempre estamos mais 

vulneráveis a algumas coisas e menos a outras, e que as “dimensões e os graus de nossas 

vulnerabilidades mudam, constantemente, ao longo do tempo". Não é passível de escolha 

ter ou não suas próprias vulnerabilidades, no entanto o que pode ser feito a respeito é 

minimizar ou reverter este quadro.  

Ainda de acordo com o autor, quanto menores as possibilidades dos indivíduos no 

acesso à educação, saúde e outros recursos, maior a probabilidade destes tornarem-se cada 

vez mais vulneráveis a diversas situações e sem a oportunidade de conseguir fazer escolhas 

responsáveis para as suas próprias vidas, acarretando em certo desinteresse pelas práticas 

de prevenção.  

Sodelli (2010), aponta o conceito de vulnerabilidade desenvolvido por Alves (1994). 

O termo começou a ser trabalhado principalmente na área da saúde, mas teve sua origem 

na área da advocacia internacional pelos Direitos Universais do Homem, e tem como 

significado: "grupos ou indivíduos fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção ou 

garantia de seus direitos de cidadania" (SODELLI, 2010, p. 74). 

Diante disso, este trabalho pretende utilizar a expressão para a prevenção ao uso de 

drogas “redução de vulnerabilidades”1, com o objetivo de pautar-se no modelo de 

educação afetiva para se trabalhar com o público alvo. 

O eixo da abordagem da educação afetiva é compreender que a droga não deve ser 

tratada como a questão predominante do trabalho preventivo e sim o indivíduo e suas 

singularidades.  

Em diálogo com o tema, Zanelatto e Zanelatto (2004, p.4) pensam a educação afetiva 

como uma motivação para “melhorar ou desenvolver a autoestima, a capacidade de lidar 

com a ansiedade, a habilidade de decidir e interagir em grupo, a comunicação verbal e a 

capacidade de resistir às pressões do grupo”. Além disso, para as autoras, é necessária a 

construção de chamados espaços de reflexão, que serviriam para os adolescentes como um 

                                                             
1
 A escolha por esse termo e não pelo termo da "Redução de Danos", proposta por Sodelli (2010), explica-se 

porque essa proposta busca "reduzir danos decorrentes do uso nocivo de drogas" (p. 89), o que foge do 
objetivo deste trabalho, que pretende trabalhar com a prevenção com os adolescentes que não fazem uso 
ou que fazem um uso recreativo das drogas. 
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espaço capaz de estimular assuntos que possivelmente e dificilmente são tratados em 

outros ambientes, fazendo assim com que estes indivíduos reflitam sobre a sociedade em 

que vivem. 

Nesta mesma perspectiva, Fonseca (2006) considera que é de suma importância que 

os alunos sejam integrantes em todo esse processo, não participando apenas como meros 

receptores de aprendizagens. Dentro dessa abordagem, alguns métodos foram classificados 

como adequados para o trabalho preventivo, como: 

 

A clarificação de valores, a simulação de conflitos, a definição e solução de 
problemas, a tomada de decisão. Podemos verificar que a clarificação de valores 
auxilia o processo de escolhas entre várias opções após serem examinadas as 
consequências de cada uma [...]. Os psicodramas e jogos dramáticos ajudam a 
compreensão de conflitos e problemas de valores quando alguém se coloca no 
lugar do outro em situações não usuais às suas. A tomada de decisão e solução 
de problemas são realizadas coletivamente e envolvem quatro etapas: definição 
do problema ou conflito, enumeração das opções disponíveis para sua 
resolução, exame de cada linha de conduta possível e determinação da solução 
mais plausível para o grupo (FONSECA, 2006, p. 60). 
 
 

Isso ocorre, de acordo com a autora, através de procedimentos como debates, jogos 

dramáticos, psicodramas e estudo em grupos. Esse tipo de intervenção pedagógica procura 

conferir ao aluno autoconhecimento e autonomia, através, também, do trabalho com as 

expressões corporais.  

Outras possibilidades para Fonseca (2006, p.65) perpassam o campo da música e do 

teatro. A partir desses temas o professor consegue estimular no aluno a visão do “papel dos 

sentimentos de cada indivíduo e a necessidade de desenvolver a percepção do estudante em 

relação a si mesmo”, contribuindo assim para tal autoconhecimento. 

Essa dinamização no trabalho preventivo ao uso de drogas pode ser considerada 

como uma estratégia eficiente, visto que a participação do aluno nessas atividades pode 

contribuir para a redução de suas vulnerabilidades e uma melhor percepção de si mesmo no 

meio em que se encontra.  

Diante dessas provocações, por que a educação e o professor são fundamentais para o 

trabalho preventivo? Além dessas ponderações a se considerar, acima, quais outros 

princípios deverão ser abordados neste trabalho? 

Um primeiro ponto a se considerar sobre a importância da escola neste processo é o 

tempo em que os alunos permanecem na mesma e as relações que ali se estabelecem.  

O professor, antes de tudo, deve se considerar como alguém que cumpre importante 

papel social, visto que, justamente por ficar um tempo considerável do dia com seus 
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alunos, é capaz de incentivá-los a refletir sobre as problemáticas da sociedade e fazer com 

que construam valores para as suas vidas. 

De acordo com Albertani e Sodelli (2014), para que a prevenção ocorra é necessário 

avaliar os componentes que envolvem o processo: as interações entre o indivíduo, a droga 

e a sociedade. Para os autores, é dever da escola apresentar os seguintes conhecimentos: 

 

Saber quem são os alunos com os quais vamos trabalhar, quais suas 
características, hábitos, possibilidades. É necessário levar em conta o ambiente 
em que vivem, a realidade das famílias, o ambiente escolar quanto à sua 
estrutura e quanto ao seu projeto político pedagógico, a comunidade a que 
pertencem, a sociedade em que estão inseridos – valores, políticas públicas, 
problemas, necessidades e perspectivas (ALBERTANI e SODELLI, 2014, p. 
140). 

 

Os professores neste processo, corroborando com Fonseca (2006, p.26), “tem um 

papel construtivo, ajudando os estudantes a desenvolverem seus recursos intelectuais, 

afetivos e morais, a aprenderem a ser e a aprenderem a conviver”.  

Em consonância com essas ideias, o professor – conjuntamente com a escola - deve 

criar nos seus alunos um olhar crítico sobre a veracidade de informações que são 

propagadas pela mídia (essa temática será melhor abordada mais adiante). Feris (2002) 

debate sobre essa questão de modo a entender que é tarefa impossível competir com a 

mídia e suas informações, afinal para grande parte da população esse meio de comunicação 

é o que mais oportuniza diferentes maneiras de pensar sobre determinado assunto. Mas, é 

necessário que a escola não se renda a esses discursos, e por isso compreender que “se não 

há como vencê-la, os professores devem trazê-la para dentro dos seus domínios – a sala de 

aula, para dissecá-la, analisar, discutir, criticar, confrontar suas mensagens junto a seus 

alunos” (FERIS, 2002 p. 238).  

Ainda segundo a autora, “quanto mais o homem se apropriar de instrumentos 

culturais, quanto mais ele educar o seu olhar para perceber o mundo, mais condições terá 

de escapar da massificação e da manipulação” (FERIS, 2002, p. 238). Ter esse olhar crítico 

aos assuntos que permeiam nosso entorno facilita o modo como lidamos com as situações e 

consequentemente contribuindo para a redução de nossas vulnerabilidades.  

Além dessas considerações a se pautar um programa de prevenção, Silva e Silva 

(2002) elencaram dez princípios básicos a serem abordados. Portanto, o trabalho 

preventivo deverá ser: 
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Reflexivo, para que pessoas atingidas revisem seus paradigmas; Contínuo, para 

sua consolidação; Paciencioso [...]; Consistente, para poder demonstrar 

embasamento científico; Provocante [...]; Inovador, para despertar curiosidade; 

Prazeroso [...]; Multidisciplinar, para envolver o maior número de áreas do 

conhecimento; buscar a Transdisciplinaridade rompendo as barreiras entre as 

diversas áreas do conhecimento e Específico e Envolvente [...] (SILVA  e 

SILVA, 2002, p. 32). 

 

Com base nessas discussões, o trabalho tem como objetivo produzir material didático 

para subsidiar a intervenção do professor em sala de aula, atualizar os professores sobre a 

temática da prevenção ao uso de drogas, instrumentalizar o professor com material didático 

composto por reportagens, imagens, vídeos, entre outros, a fim de subsidiar suas 

intervenções pedagógicas, dando suporte aos alunos na construção e afirmação de suas 

identidades e capacidades.  

Com relação aos aspectos metodológicos, o trabalho parte da combinação entre 

pesquisa bibliográfica e documental. Para Marconi e Lakatos (2008), a pesquisa 

bibliográfica remete a toda bibliografia já publicada em relação ao tema que será estudado. 

O objetivo deste método é fazer com o que o pesquisador esteja em contato direto com 

tudo sobre tal tema, a fim de não apenas repetir o que já foi pesquisado, mas de chegar a 

conclusões inovadoras a partir de uma nova abordagem. 

No que tange a pesquisa documental, Severino (2007, p.123) afirma que em relação a 

fonte de documentos, são utilizados além de documentos impressos, jornais, filmes, 

gravações, entre outros, e que “nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram 

nenhum tratamento analítico [...] a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua 

investigação e análise”. Neste caso, o levantamento cinematográfico feito para este 

trabalho inclui-se como pesquisa documental.  

 

 

 

2. O CONTEÚDO DA ECOBAG  

 

Antes de adentrar no conteúdo da Ecobag, é necessário anunciar que os materiais de 

apoio para o subsídio aos professores serão apresentados conforme as discussões, e que as 

dinâmicas aqui presentes estarão detalhadas no anexo do trabalho.  
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2.1 A influência da mídia e o consumo de álcool pelos adolescentes 

 

Um dos temas mais tratados da atualidade tem sido a repercussão que a mídia traz 

para a sociedade e isso se explica pelo fato de que, por se tratar de um meio de 

comunicação de massa, são criadas demandas e estímulos que orientam os hábitos e 

costumes da vida dos indivíduos. 

O discurso da mídia é capaz de influenciar o comportamento de grupos sociais, 

fazendo com que estes adotem novos conceitos e estilos de vida, respaldados na 

idealização de perfeição que a mídia oferece, corroborando para a construção de suas 

identidades. 

Ao entrelaçar as relações entre mídia e consumo, Silverstone (2002, p.150) afirma 

que: “consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que consumir 

pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia”. Por isso, é importante 

compreender que não é só a venda de produtos que são estimulados por esse meio, mas 

também a venda de valores, conceitos, maneiras de viver e pensar, baseados muitas vezes 

em falas alarmistas e sensacionalistas. 

Mas para Bertolo e Romera (2011, p. 6), 

 

Não se trata de criticar a televisão de modo ingênuo, uma vez que esta é, 

reconhecidamente, importante fonte de informação, inclusive com condições de 

tornar-se, em alguns casos, o principal se não o único veículo de esclarecimento  

sobre alguns assuntos para a sociedade e principalmente para os jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Animação "O que a TV faz com as pessoas"                                     

Acesso em: 26 de Abril de 2015 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=mpmKVGjkjrM 

 

2. Animação "O vendedor de fumaça" 

Acesso em: 15 de Março de 2015 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VEkxy37kfCw 

 

3. Texto de apoio “O vendedor de fumaça” 

Acesso em: 5 de Maio de 2015 

Disponível em:  http://portuguescereja.editorasaraiva.com.br/o-vendedor-de-fumaca/ 

Materiais importantes para dialogar 

sobre como a mídia é capaz de 

interferir nas relações humanas e 

como os indivíduos reagem aos 

discursos propagados, seguindo 

regras, tendências e padrões 

pautados na  idéia de "verdade 

absoluta".  
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Por isso, compreender as relações entre o uso do álcool, mídia (mais precisamente as 

propagandas de televisão) e os adolescentes, é relembrar que essa fase da vida é uma etapa 

onde inúmeras transformações ocorrem (sejam sociais e/ou físicas), dúvidas frequentes 

surgem e identidades se constroem a partir de novas experiências.  

Esses tipos de mudanças “não são simples, são mudanças complexas, que fazem o 

adolescente se sentir inseguro, ansioso, insatisfeito com o seu corpo e consigo mesmo” 

(ALAVARSE e CARVALHO, 2006, p. 409). 

Além disso, ainda segundo os autores, são características naturais dessa fase a 

contestação e a curiosidade, o que pode torná-los mais suscetíveis aos comportamentos de 

risco (que abrangem o uso de drogas). Quando aproximados a outros grupos que fazem uso 

do álcool e/ou outras drogas, são despertados a também experimentar. Querem se sentir 

pertencentes àquele grupo e procurar possíveis soluções para suas dificuldades, 

encontradas, na maioria das vezes, em exposições ilusórias que a mídia oferece.  

Romera (2009, p.13), em estudo sobre as relações entre drogas e mídia, analisa essas 

exposições da seguinte forma: 

 

A veiculação exaustiva de cenas de alegria, prazer, divertimento, paquera, 
sucesso que são normalmente buscadas no cotidiano, encontram-se 
condicionadas ao consumo de bebidas, na mesa do bar, no churrasco, no final de 
semana na praia. Torna-se, portanto, estabelecida, a idéia de que, sem o consumo 
de bebidas, especialmente cerveja, não dá pra ser feliz, não há curtição nem 
prazer. 

 

Corroborando com essa idéia, Rozin e Zagonel (2012, p.315) acreditam que o álcool, 

considerado uma droga aceita no meio social, “possibilita, conforme suas reações iniciais 

bem-estar instantâneo como forma de resolução de incertezas e conflitos, mas também para 

comemorar momentos felizes e agradáveis”. 

Através dessas afirmações é possível perceber que o consumo de bebidas  é cada vez 

mais reforçado como um hábito cultural devido a essa aceitação, tendo seu uso visto como 

natural e fortemente atrelado aos momentos de lazer. Por isso, de certa forma, é esperado 

que esse uso desencadeie momentos de prazer e diversão. 

O início desse uso pode acontecer através de algum grupo social no qual o 

adolescente participa ou até mesmo no próprio núcleo familiar. Para Alavarse e Carvalho 

(2006, p. 412), “o fato de estar experimentando uma droga em família, em ambiente 

protegido, pode dar ao adolescente a falsa noção de que este ato não poderá acarretar 

maiores consequências para a sua vida física, mental e psicológica”.  
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Antes de acrescentar outros fatores ao início do uso do álcool, é necessário conhecer 

alguns dados referentes ao consumo dessa droga. Na pesquisa feita por Alavarse e 

Carvalho (2006), 45,49% dos adolescentes já compraram bebida alcoólica, o que de certo 

modo demonstra o fácil acesso ao álcool; o V Levantamento Nacional sobre o Consumo de 

Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública  

de Ensino nas 27 Capitais Brasileiras, realizado pelo CEBRID (2005) afirmou que 48,3% 

dos jovens são consumidores; CEBRID (2010) ratificou que o uso na vida2 de álcool por 

adolescentes entre 13 e 15 anos foi de 60,3% e de 16 a 18 anos foi de 81,8%.  

Diante dessas evidências, é plausível se pensar em outros fatores aliados ao início do 

consumo, não pensando apenas no contexto familiar do adolescente e sim em outros 

problemas sociais.  

Sobre este assunto, Alavarse e Carvalho (2006) certificam que, por mais que a venda 

de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos seja proibida, não há uma real fiscalização 

nos locais de venda, o que facilita os jovens a comprarem a droga e a lei, então, não se 

mostra efetiva. E ainda confirmam que  

 

o fácil acesso ao álcool proporcionado pelo baixo preço, falta de fiscalização, 
aceitabilidade da sociedade, publicidade direcionada ao público jovem, 
condescendência da família e até, muitas vezes, pelo seu estímulo, pode ser 
responsabilizado por esse alto consumo de álcool em idade cada vez mais 
precoce (2006, p. 414).  
 

Bertolo e Romera (2011) vinculam também o aumento do consumo de álcool ao 

parâmetro entre o número de propagandas televisivas e o número de programas de 

prevenção. Por questões políticas, sociais e econômicas, o quantitativo de comerciais de 

cerveja é bem maior, enquanto a exposição dos sérios riscos que o álcool traz (devido ao 

seu frequente consumo e muitas vezes de maneira abusiva) não são apresentados. 

Corroborando com as autoras, Cavalcante, Alves e Barroso (2008) pensam que este 

tema é bastante controverso entre os meios acadêmicos e sociais. Considerada como uma 

bebida espirituosa entre os adolescentes, o álcool, por mais que proibido para menores de 

18 anos, não deixa de estar presente em festividades ou até mesmo em ambientes públicos. 

Pensam que a sociedade em geral adota "atitudes paradoxais ante o tema: por um lado, 

condena o abuso de álcool pelos jovens, mas é tipicamente permissiva ao estímulo do 

                                                             
2
 Para Galduróz (2013), a definição dessa expressão  corresponde a "qualquer uso (inclusive, um único uso 

experimental) alguma vez na vida" (p. 60).   
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consumo por meio da propaganda" (CAVALCANTE, ALVES E BARROSO, 2008, p. 

557). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante dessas ponderações, analisar a mídia e as relações com o uso de drogas, mais 

precisamente o álcool, é ratificar a importância de uma educação para a mídia (FARIA et 

al, 2011). Essa educação permite a compreensão de como as propagandas podem estruturar 

o conhecimento dos adolescentes sobre o seu contexto. O maior objetivo é fazer com o que 

os jovens consigam desenvolver uma visão crítica perante os meios sociais que os rodeiam, 

capacitando-os a tomar decisões próprias e responsáveis.  

Segundo os autores, 

 

Certamente a mídia não é causa direta de consumo de bebidas alcoólicas. Porém, 
há associação entre essas mensagens vindas da mídia e o comportamento dos 
jovens. É nessa conversão da idéia para a prática social que reside uma parte da 
chamada “responsabilidade social” da propaganda de maneira geral e, 
particularmente, da indústria do álcool, que não pode ser negligenciada (FARIA 
et al, 2011, p. 446). 
 

No decorrer deste estudo, serão propostas algumas abordagens de como colaborar 
para um bom comportamento dos jovens, auxiliando-os em suas tomadas de decisão, 
autoestima, resolução de conflitos, entre outros, para que assim se fortaleça suas 
capacidades e futuras escolhas de vida. 

 
 

1. Vídeo "Diga Sim à Vida - Tina - Álcool"                                      

Acesso em:  25 de Abril de 2015 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=dqtfQxjD5m4 

 

2. Vídeo "Papo em Família - Turma da Mônica Jovem 

 em  'Opinião' " 

Acesso em:  25 de Abril de 2015 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=peYvXPkyJDg 

 

3. Texto de apoio “Publicidade e consumo de álcool entre os jovens 

Acesso em:  26 de Abril de 2015 

Disponível em : https://www.criacionismo.com.br/2010/06/publicidade-e-consumo-de-alcool-entre.html 

 

4. Texto de apoio  “Governo quer reduzir propaganda de cerveja e o preço da ‘gelada’ pode cair”  

Acesso em: 26 de Abril de 2015 

Disponível em: http://jornalfolhadejaiba.blogspot.com.br/2015/01/governo-quer-reduzir-propaganda-de.html 

 

A partir dessas indicações, é possível discutir 

com os alunos o que o uso exagerado do álcool 

pode ocasionar e o que isso afeta nas relações 

sociais, além de mostrar como é importante a 

decisão por escolhas responsáveis perante o 

contato com a droga. É possível discutir 

também, através do texto, outros dados sobre 

o uso de álcool entre os jovens e como a 

publicidade é capaz de conduzir para tal uso. 
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2.2 A redução de vulnerabilidades e a educação afetiva como propostas de modelos de 

prevenção 

 

Através do breve histórico da prevenção aqui visto, percebe-se a pouca eficiência que 

o modelo da repressão significou no âmbito escolar e social, apesar de ainda ser bastante 

aceito por alguns setores e grupos sociais. Neste enfoque, os sujeitos são desconsiderados, 

suas histórias e os contextos em que se encontram; e por meio de discursos simplistas 

sobre as drogas, é perceptível uma censura implícita à livre circulação de informação entre 

a população, estabelecendo assim um tabu sobre a temática. 

Pela percepção de que o modelo de repressão não auxiliaria na diminuição ou 

erradicação do uso de drogas (o que é completamente utópico), estudiosos analisaram a 

necessidade de se implantar outras maneiras para trabalhar com a prevenção, que aqui será 

pautado sob a perspectiva da redução de vulnerabilidades e educação afetiva. 

Para Büchele, Coelho e Lindner (2009, p. 271), a estratégia pela educação afetiva  

 

[...] visa a modificar os fatores de personalidade que podem predispor ao uso de 
drogas. Com técnicas apropriadas, propõe desenvolver a auto-estima, a 
capacidade de lidar com tensões, frustrações e angústias, a habilidade de decidir 
e interagir em grupo, a comunicação verbal e expressão não verbal e a 
capacidade de resistir a pressões. 
 
 

Essas técnicas, para fazer efeito nos programas de prevenção, precisam ser fruto de 

uma boa relação entre os docentes e discentes. Essa relação positiva, de acordo com 

Fontoura, Stobäus e Mosquera (2011) surge quando existe uma conexão mais profunda 

entre professor e aluno, constituindo um vínculo. Por isso, é importante que o professor 

saiba como conduzir e se envolver nas atividades, para que seus alunos construam 

aprendizagens significativas. 

Os autores também afirmam que através dessas aprendizagens significativas a 

Educação torna-se primordial para que o aluno cresça intelectual e emocionalmente. Então, 

é dever do professor fazer com que seus alunos percebam que para alcançar determinadas 

vitórias e sucessos, seja dentro do âmbito escolar ou não, é preciso encontrar e superar 

alguns obstáculos, mas que não devem desistir.  

 

2.2.1. Autoestima 

Um dos fatores que necessita ser trabalhado dentro da abordagem preventiva é a 

autoestima. Para Ferreira (apud 2000, p 230 SILVA e MARINHO, 2008), “ ‘auto’ quer 
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dizer por si mesmo e ‘estima’; sentimento de valor atribuído a alguém ou valor dado a 

alguma coisa, apreço, consideração” .  

Pela autoestima, somos capazes de avaliar o que gostamos; como nos sentimos em 

relação a determinadas situações e como reagir a cada uma delas, além de confiarmos em 

nós mesmos, o que é capaz de assegurar escolhas mais seguras e lidar da melhor maneira 

com os problemas.  

De acordo com Fontoura, Stobäus e Mosquera (2011), o professor deve promover a 

autoestima através do desenvolvimento da responsabilidade, criando uma relação de 

confiança que seja capaz de proporcionar ao aluno sentimentos de aceitação, compreensão 

e respeito. A partir disso, o professor saberá como trabalhar com as emoções dos alunos 

(além de conhecê-las) que possam culminar em ações inadequadas, além de terem 

“consciência de que os alunos aprendem melhor quando estão satisfeitos consigo mesmos e 

que os sentimentos positivos são importantes para a educação” (FONTOURA, STOBAUS 

E MOSQUERA, 2011, p. 86). 

Adquirir autoestima e saber lidar com as próprias ações e emoções se interliga com o 

conceito de autoconhecimento, que muito tem relação com a auto-estima. Sobre esse 

conceito, Minto et al (2006, p. 564) definem:  

 

Autoconhecimento é a capacidade de reconhecimento que cada indivíduo tem de 
si mesmo, das suas habilidades e limites. (...). O autoconhecimento pode 
melhorar o respeito a si mesmo, ajudar nas escolhas pessoais e facilitar o 
relacionamento interpessoal. 

 

Além desse conceito, os autores explicam sobre o que significa lidar com as 

emoções, os sentimentos: “lidar com os sentimentos diz respeito à capacidade de 

reconhecer as próprias emoções e as do outro; tomar consciência de quanto elas 

influenciam o comportamento e como manejá-las adequadamente (p. 564).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1. Vídeo “AUTOESTIMA”  
Acesso em:  20 de Maio de 2015 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8h5q3G_d9Jc  
 
2. Vídeo “Autoconhecimento e Autoestima” 
Acesso em: 20 de Maio de 2015 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xAsst0YlVng  
 
3. Dinâmica de autoconhecimento 
Acesso em:  20 de Maio de 2015 
Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/86238780/Dinamica-de-Autoconhecimento#scribd  
 
4. Dinâmica autoconhecimento "O que é você?" e "Carta a si próprio" 
Acesso em: 21 de Maio de 2015 
Disponível em: http://www.lemeconsultoria.com.br/o-que-e-voce/ 
                            http://www.lemeconsultoria.com.br/carta-a-si-proprio/ 
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2.2.2. Senso Crítico 

 

Outro critério importante a ser estimulado pelo professor no trabalho preventivo é o 

desenvolvimento do senso crítico. Senso crítico diz respeito à capacidade do ser humano 

em analisar e questionar de maneira racional algum assunto.  

Silva (2003) entende que desenvolver o senso crítico nos alunos não se limita a 

auxiliá-los apenas a formar julgamentos pertinentes a assuntos do cotidiano, mas que para 

além disso é preciso levá-los a considerar as questões éticas que permeiam essas situações, 

o que exige uma certa sensibilidade diante do contexto e uma diminuição de preconceitos. 

Esses julgamentos, segundo a autora, são conduzidos por valores e critérios, sendo que um 

acaba tornando-se o outro e vice-versa e que por isso é necessário instigar a reflexão nos 

alunos dos valores que lhes servirão como fundamentos em suas opiniões e análises. 

Minto et al (2006, p. 565) põe em questão o conceito de pensamento crítico para esse 

entendimento: "diz respeito à capacidade de analisar informações e/ou situações a partir de 

diferentes ângulos. (...). Esta habilidade contribui para formar opiniões mais consistentes, 

ajuda as pessoas a se tornarem mais flexíveis... e a fazerem escolhas mais responsáveis".  

Ainda dialogando com o tema, Silva (2003) corrobora que o aluno, somente com o 

exercício da capacidade crítica, poderá pôr em confronto os discursos do senso comum. A 

questão é estabelecer um ponto de vista próprio diante destes discursos e também saber se 

posicionar, o que resulta em um dos principais propósitos da educação. 

Como sugestão de trabalho para o desenvolvimento do senso crítico, a autora indica 

o uso de paródias, que "favorece a apresentação de pontos de vista divergentes acerca de 

um mesmo tema" (SILVA, 2003, p. 63). O professor poderá trabalhar com os diferentes 

pontos de vista dos autores (através de bons argumentos) instigando nos alunos a 

composição de um novo texto, que destaque as suas próprias opiniões perante o assunto. 

Essa intertextualidade permite que o aluno, além de conhecer opiniões diferentes 

sobre o mesmo assunto, saiba criar a prática do diálogo entre professor, aluno e o restante 

do grupo, a fim de ampliar o leque de conhecimento e futuros argumentos mais 

consistentes. 

 

 

 

 

 

1. Fábula e Paródia de “A Raposa e as Uvas” 

Acesso em: 20 de Maio de 2015 

Disponível em: http://intertextualizando.blogspot.com.br/2010/04/fabula-raposa-e-as-uvas.html 

 

2. Sugestões de aulas para criação de paródias 

Acesso em: 20 de Maio de 2015 

Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12877 
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2.2.3. Trabalho em grupo e Empatia 

Além dessas habilidades aqui citadas, o trabalho em grupo pode ser considerado 

como um dos principais fatores a estarem presentes na abordagem preventiva. Isso porque, 

além das relações ali estabelecidas, a aprendizagem através das vivências e opiniões dos 

colegas pode efetivamente influenciar na vida cotidiana de cada indivíduo, intervindo 

também em suas futuras decisões. E consequentemente um grupo formado por indivíduos 

fortificados (no sentido social da palavra), culmina em escolhas mais eficazes e 

responsáveis. 

Uma característica necessária para o bom funcionamento de um trabalho em equipe é 

a empatia. Segundo Minto et al (2006, p. 564), "empatia é a capacidade de se colocar no 

lugar do outro, imaginando como este se sente, procurando compreender e não julgar". 

Colocar-se no lugar do outro e entender e ouvir suas dificuldades e vulnerabilidades, nos 

torna seres humanos mais amadurecidos e respeitosos, além de aumentarmos o grau de 

confiança com àqueles que veem em nós uma possibilidade de relações mais duradouras e 

fortes, sejam relações sociais ou até mesmo afetivas. 

 

 

 

 

 

2.2.4. Tomada de decisão 

 

Indivíduos fortalecidos pelo meio em que vivem são capazes de administrar da 

melhor maneira a habilidade da tomada de decisão. Para Minto et al (2006, p. 565), 

"tomada de decisão é a habilidade que permite analisar os benefícios, riscos e 

consequências de uma situação. Favorece a escolha da alternativa que leve ao sucesso da 

ação".  
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De acordo com Santos (2013), a tomada de decisão se origina a partir de julgamentos 

que culminam em ações e ações que geram consequências contextuais significativas. Além 

disso, possui como componentes a tarefa, o contexto e a decisão (decisor - aquele quem faz 

a decisão), sendo compreendida como uma interação sistema-indivíduo e sistema-contexto. 

As tarefas, segundo o autor, se configuram quando o decisor encontra-se perante 

várias alternativas, constituindo assim um acervo de consequências possíveis para qualquer 

decisão tomada. O contexto, caracterizado por suas diversidades, podem ajudar a 

interpretar de várias maneiras o estudo e a compreensão da decisão. Já o decisor só é 

caracterizado como tal assim que "se envolve num processo de comparação de alternativas. 

Só esta permite o surgimento de uma conduta decorrente de uma escolha. Caso contrário, a 

decisão, resulta de um hábito ou automatismo" (SANTOS, 2013, p. 49). 

Portanto, diante dessas considerações, é possível perceber que a tomada de decisão 

vai além de escolhas automáticas e se pauta em explicações mais complexas, além de 

precisar como um alicerce neste processo a participação de todo o grupo, dando ênfase ao 

trabalho em equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vídeo "O poder da empatia - Animação" 

Acesso em: 21 de Maio de 2015 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=Ay846oJ8tfY 

 

2. Texto de apoio "O lugar do outro" 

Acesso em: 21 de Maio de 2015 

Disponível em:  http://oficinadepsicologia.com/o-lugar-do-outro 

 

3. Vídeo "Trabalho em equipe com humor" 

Acesso em: 21 de Maio de 2015 

Disponível em:  e  

 

4. Vídeo " O segredo do sucesso: Trabalho em equipe" 

Acesso em: 21 de Maio de 2015 

Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=TK6ZJUGdm5g 

 

5. Dinâmicas de grupo 

Acesso em: 13 de Maio de 2015 

Disponível em:  http://www.movpelavida.com.br/Dinamicas%20de%20Grupo/Nelson%20II.pdf 

 

6. Artigo para apoio "Elementos intervenientes na tomada de decisão" 

Acesso em: 21 de Maio de 2015 

Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-19652003000100002 

 

7. Dinâmicas de grupo, empatia, trabalho em equipe 

Acesso em: 21 de Maio de 2015 

Disponível em: http://www.lemeconsultoria.com.br/multimidia/jogos/ 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das colocações discutidas neste trabalho, é pertinente perceber e considerar 

em um trabalho preventivo as potencialidades do aluno, visto que a partir delas é possível 

trabalhar com a redução de suas vulnerabilidades, não se pautando em discursos 

repressores e sensacionalistas, sem fundamentação teórico-científica e desconsiderando os 

aspectos sociais, afetivos e históricos dos sujeitos.  

Outra possibilidade para se trabalhar em consonância com a redução de 

vulnerabilidades é o respaldo na abordagem da educação afetiva, que visa lidar com as 

questões referentes à autoestima, o autoconhecimento, o senso crítico e a tomada de 

decisão. Aprender a lidar com esses fatores auxilia no programa de prevenção pois, 

fortalecem os indivíduos para tornarem-se conscientes e responsáveis por suas próprias 

escolhas, o que contribui para uma diminuição referente ao uso de drogas. 

Temas como a relação entre o álcool e mídia no cotidiano dos jovens, podem ser 

incluídas, visando compreender a eficiência da mídia na influência e aumento do uso do 

álcool, devido ao forte apelo que a publicidade desse tipo de consumo produz.   

Essas questões, aliadas ao levantamento cinematográfico, dão respaldo ao material 

didático aqui proposto, subsidiando os professores a trabalharem com a prevenção ao uso 

de drogas de maneira mais eficaz, possibilitando seus alunos a escolhas melhores de vida e 

capacitando-os a saber lidar com suas próprias limitações e instigando o desenvolvimento 

de habilidades de vida.  
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5. ANEXOS 

 

ANEXO A – DINÂMICA DE AUTOCONHECIMENTO 

 

 

O objetivo dessa dinâmica é criar a consciência das próprias capacidades e 

limitações e quais são factíveis de desenvolvimento e mudança.  

Os materiais a serem utilizados são folhas de papel e lápis para cada participante.  

No desenvolvimento, o facilitador entrega aos participantes uma folha de papel e 

lápis, pedindo para que do lado direito da folha sejam listados suas habilidades, talentos, 

capacidades, recursos e forças positivas, e no lado esquerdo suas limitações, incapacidades 

e erros (sendo listados quesitos das áreas física, intelectual, emocional, espiritual e social). 

Após o preenchimento da lista, pede-se que analisem suas respostas e ponham a 

letra “M” se é passível de mudança, “D” se é passível de desenvolvimento e “A” se 

nenhuma das alternativas for possível. Logo depois, o facilitador separa o grupo em 

subgrupos com 4 pessoas e pede que cada grupo comente sobre o anterior tirando a 

conclusão: “Que precisamos fazer para atingir nosso objetivo?”  

Além disso, poderá ser feito o seguinte exercício: escrever em um papel dez coisas 

que cada um goste neles mesmos e dez coisas que não gosta ou que gostaria de mudar. 

Qual lista foi mais fácil para completar? Geralmente, aprendemos que dizer aquilo que 

gostamos em nós mesmos pode ser rotulado como esnobismo, egocentrismo. Mas, na 

verdade, para exercer o autoconhecimento, é necessário ter consciência de quem se é de 

verdade, quais nossos gostos... sabendo avaliar os pontos positivos e negativos, pois só 

assim será possível mudar aquilo que incomoda e valorizar o que se tem de positivo.  

Para complementar esse exercício, observe as listas e coloque um “I” nas 

características internas, ou seja, que dependam apenas de você para reconhecê-las e um 

“E” nas características externas, que dependam da opinião de outras pessoas. 
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ANEXO B – DINÂMICA “EU QUERIA... EU QUERO” 

 

 

O objetivo dessa dinâmica é exercitar a determinação e a automotivação, para se 

fazer comprometer com os desejos pretendidos. Sugere as pessoas, de uma forma muito 

rápida e prática, o redimensionamento de sua forma de pensar e visualizar os seus 

objetivos. 

Você lembra quando você era criança? Decididamente, “EU QUERO” estava 

sempre em alta e de uma forma determinada. Por isso, primeiramente, pedir aos 

participantes para que fiquem confortáveis em suas cadeiras. Logo depois, pedir para que 

fechem os olhos durante 15 segundos e pensar em algo (algum sonho, objetivo) que 

possam verbalizar mentalmente, exatamente dessa forma: “EU QUERIA MUITO...”. 

Depois desses primeiros 15 segundos, dar um sinal para que todos abram os olhos e 

mudem suas posições nas cadeiras para depois fechar novamente os olhos por 15 segundos. 

Dessa vez, pensar em algo que possam verbalizar mentalmente “EU QUERO MUITO...”.  

Posteriormente, solicitar que abram os olhos e sugerir alguns comentáriso: “O que 

foi mais significativo: quando pensaram em EU QUERIA ou EU QUERO?”, “Qual foi o 

desejo que vocês viram realizado?”, “EU QUERIA dá a idéia de que?”. 

Para muitas pessoas, o “EU QUERO” tem uma significativa diferença positiva do 

“EU QUERIA”. Quando pensam “EU QUERO”, já se vêem realizando seus desejos. Por 

isso, essa vivência pode ser muito proveitosa se o facilitador souber aproveitar os 

“ganchos” dos comentários dos participantes.  

 

ANEXO C – DINÂMICA “O QUE É VOCÊ?” 

 

 

O objetivo dessa dinâmica é a apresentação, identificação, levantamento de 

expectativas e análise. É realizada em aproximadamente 30 minutos, com uso de objetos 

pessoais e sucata. 

O procedimento é colocar vários objetos dos participantes no chão de modo que 

todos possam ver (brincos, relógio, pulseira, anel, caneta, etc). O grupo, sentado em 

círculo, observa os objetos e, ao comando do facilitador, escolhe aquele que mais lhe 

agradou. Um a um, os participantes vão se apresentando através dos objetos, como se 
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fossem eles, verbalizando em primeira pessoa. – O que sou eu? – Quais minhas 

características? – Quais são meus sonhos? – Quais são minhas expectativas?. 

 

 

 

 

ANEXO D – DINÂMICA “CARTA A SI PRÓPRIO” 

 

O objetivo dessa dinâmica é fazer o levantamento de expectativas individual, 

compromisso consigo próprio, percepção de si, autoconhecimento, sensibilização, reflexão, 

automotivação. 

Individualmente, cada participante deverá escrever uma carta a si próprio, como se 

estivesse escrevendo para seu melhor amigo. Dentro os assuntos, abordar como se sente no 

momento, como espera estar pessoal e profissionalmente daqui a 30 anos... abordar 

dificuldades, dúvidas e também alegrias. Destinar o envelope a si próprio (nome e 

endereço completo para remessa). O facilitador recolhe os envelopes endereçados, cola-os 

perante o grupo e, após 45 dias aproximadamente, remete ao participante que escreveu a 

carta. (Seria interessante discutir o que foi abordado na escrita dos participantes). 

 

 
 
 


