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RESUMO 
 

Resumo: Este trabalho teve por objetivo reforçar os laços de convivência entre pais 
e filhos a partir de uma intervenção esportiva com vistas à prevenção ao uso de 
drogas em uma escola na cidade de Vila Velha. De modo geral, a família anda 
afastada do ambiente escolar e, este vinculo, família e escola é fundamental para o 
sucesso nos programas de prevenção. Com combinação de pesquisa bibliográfica e 
de campo foram desenvolvidas atividades em dois dias junto a pais e filhos, com 
aplicação de questionários, visando descobrir os conhecimentos que os pais têm 
sobre os hábitos e gostos de seus filhos. Essa aproximação facilitou o convívio e 
deve ser repetida em diferentes ocasiões pela escola. 

Palavras Chave: Prevenção, Pais e filhos, Escola. 

 

Family, school and prevention education possibilities physics. 
 
Abstract: This study aimed to strengthen the ties of coexistence between parents and 
children from a sporting intervention with a view to preventing drug use at a school in 
the city of Vila Velha. Generally, the family walks away from the school environment, 
and this bond, family and school is critical to success in prevention programs. With 
combination of literature review and field activities were conducted in two days with 
the parents and children, with questionnaires aimed at discovering the knowledge 
that parents have about the habits and tastes of their children. This approach 
facilitated the conviviality and should be repeated on different occasions by the 
school. 
 
Keywords: Prevention, Parents and children, School. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre as inúmeras possibilidades da intervenção na área da prevenção ao uso de 

drogas, está o envolvimento da família nas atividades dos alunos na escola, trata-se 

de importante estratégia protetiva, sobre a qual discutiremos neste texto. 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido um projeto de prevenção ao 

uso de drogas com aplicação no campo, seguido da aplicação de questionários 

relacionados às drogas. O público alvo do estudo foram adolescentes 

compreendidos na faixa etária de 10 a 15 anos, em conjunto com seus pais ou 

responsáveis. Com base nas respostas, foram realizadas análises tendo como 

referência a atual situação Brasileira. 

O projeto foi desenvolvido em uma escola particular de Vila Velha – ES, em um final 

de semana onde ocorreu um evento de jogos de futsal para os adolescentes, e que 

os pais ou responsáveis deveriam comparecer e permanecer no local. 

Com os questionários aplicados aos pais, obtivemos respostas relevantes à 

pesquisa, as quais nos permitiram chegar a conclusões importantes a respeito do 

tempo. Entretanto, observamos também da necessidade de alertar os pais da 

existência de vulnerabilidades. Ressaltamos a importância da contribuição da 

educação familiar na formação do caráter dos filhos como futuros cidadãos, e 

alertamos que há muito para ser feito pela família. 

Durante o trabalho enfatizamos na importância em que a família possui na formação 

dos adolescentes, para tanto, dialogamos com estudos que reforçam os resultados 

obtidos durante as análises dos questionários. Discutimos ainda as fragilidades dos 

programas do Governo e apresentamos uma proposta que na área da Educação 

Física chega a ser pioneira, porém desde que seja bem aplicada, poderá trazer 

resultados maiores. 
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I. 2 JUSTIFICATIVA 

As transformações da modernidade fizeram com que, dentre outras mudanças, as 

crianças passassem mais tempo longe da família, a maior parte do tempo da 

infância é vivida na escola com colegas da mesma idade. A família continua a ser o 

principal agente de socialização e construção da identidade, mas a socialização 

também cresce na escola, e nos grupos de colegas. Fatores como cultura escolar, 

regras da comunidade e a própria educação se tornam cada vez mais importantes 

para um desenvolvimento social, cognitivo e emocional para a formação de um 

jovem seguro e saudável. As funções das habilidades sociais e das atitudes crescem 

na infância e tornam-se fatores fundamentais de proteção, impactando também na 

capacidade da criança em lidar e se relacionar com a escola e com os colegas. 

À medida que as crianças crescem as intervenções aplicadas em contextos 

diferentes daquele da família e da escola, como local de trabalho, no setor de saúde, 

em locais de entretenimento e na comunidade, tornam-se mais relevantes. Algumas 

características da adolescência deixam os jovens indiferentes às campanhas de 

prevenção, tanto de gravidez, drogas ou doenças sexualmente transmissíveis (DST), 

em geral.  

Geralmente os adolescentes têm por impulso achar que nada de ruim consigo vai 

acontecer, como se o mesmo tivesse algum tipo de imunidade diante dos males do 

mundo, além disso, o adolescente está muito preso ao presente e dificilmente se 

preocupa com o futuro. Numa total negação do ego, ele vê a si mesmo como outra 

pessoa no futuro com o qual não tem responsabilidade. 

Diversas pesquisas, como Alcaro e Panksepp, (2011), Lopes (2013) apontam que a 

busca do prazer é uma atividade cotidianamente almejada pelos seres humanos. 

Desta forma, quando uma atividade proporciona prazer, a reação natural é querer 

repetir. Assim, quando um adolescente usa pela primeira vez algum tipo de 

substância lícita ou ilícita, ele pode experimentar uma sensação intensa de prazer, 

fazendo pensar a seguinte questão: é possível torna-se dependente a partir de um 

único uso de determinada droga? Muito provavelmente não! Os estudos de Garcia, 

Pillon, Santos (2011), Malbergier, Cardoso, Amaral (2012) e Sodeli (2012) indicam 

ser muito raro um indivíduo torna-se dependente a partir de apenas um contato com 
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tal substância, mas por outro lado, todo dependente algum dia experimentou alguma 

droga. Entretanto, estamos lidando com estudantes recém-chegados na 

adolescência e que ainda estão em seu processo de desenvolvimento 

biopsicossocial, é preciso cuidado ao trabalhar a temática da prevenção, pois 

equívocos cometidos em tal momento podem provocar sequelas futuras 

considerando que é um período de aumento da curiosidade e desafios, 

transformações físicas e emocionais, inicio de experiências afetivas e sexuais, e 

escolhas. 

Em relação à parte biológica, algumas questões são importantes para 

compreendermos o cérebro dos adolescentes, pesquisas indicam ser mais 

vulnerável aos efeitos prazerosos de uma droga e em decorrência desse fator, um 

jovem pode sentir um efeito mais intenso do que um adulto, experimentando uma 

sensação muito diferente do que está habituado em seu cotidiano. Mas vale 

ressaltar que o uso, e abuso e a dependência de drogas são fenômenos distintos, o 

uso esporádico pode não trazer problemas maiores para o indivíduo, porém, ele 

pode evoluir para um quadro onde a frequência do uso seja maior e neste caso 

tornar-se abusivo. Daí a importância do trabalho de prevenção nesta fase do 

desenvolvimento humano, conscientizando-os e responsabilizando-os por suas 

escolhas, inclusive pelo uso esporádico ou recreativo. Esses trabalhos devem levar 

em consideração as particularidades do indivíduo e daqueles que o cercam, para 

que consiga surtir algum efeito significativo diminuindo as vulnerabilidades do grupo. 

Se entendermos que a vulnerabilidade não é algo estático e pontual, mas dinâmico e 

contínuo, projetos preventivos pontuais, meramente informativos, terão resultados 

limitados. O principal objetivo de trabalhos preventivos não é apenas alertar as 

pessoas sobre algum problema específico, mas dar a elas formas de superar os 

obstáculos materiais, culturais e políticos que os mantêm vulneráveis. Em outras 

palavras, encorajar no aluno, jovem, adolescente ou criança o poder de 

transformação, que se nomeia como a possibilidade de construir um futuro enquanto 

cidadão. Torna-se evidente então que os projetos preventivos que levam em conta a 

noção de vulnerabilidade deveriam, preferencialmente, ter início na educação 

infantil. Tais projetos devem dialogar com outros interesses além dos de prevenção, 

sendo assim, o aluno deverá ser sujeito ativo na “transformação” diária, visando 
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melhora da autoestima, capacidade de decisão, cooperação, bem como a 

autoconfiança, portanto não é o profissional (professor, psicólogo, médico) que 

determinará como o sujeito-alvo (aluno) deverá se prevenir, mas o próprio sujeito, 

após uma intensa reflexão, trabalhando sua autonomia, se colocará em questão, 

buscando novas formas de fortalecimento para reduzir suas vulnerabilidades. 

As discussões em torno da ideia sobre participação têm estado na ordem do 

dia no cenário político, social e acadêmico, sendo comum que passemos a 

ouvir frases com conotações positivas ou negativas a este respeito: ‘É 

preciso participar! Somente pela participação conseguiremos melhorar as 

coisas!’ Ou ainda: ‘brasileiro não gosta de participar! Ninguém faz mais 

movimentos e vai para as ruas como antigamente!’ Enfim, a despeito das 

diferentes conotações que possam vir a ser endereçadas à noção de 

participação, há de se concordar que se trata de uma ideia muito importante 

e que corriqueiramente ouvimos e/ou sentimos (PAIVA, COSTA 2014, P. 

115). 

O crescimento econômico do Brasil nos últimos 10 anos foi o maior da história. 

Evidências mostram que uma maior renda per capita está relacionada com aumento 

de consumo de álcool, o que torna o país um mercado promissor para a indústria do 

álcool. Embora o primeiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), 

realizado em 2006, tenha mostrado que metade dos brasileiros não eram 

consumidores de álcool, também foi constatado que os índices de uso nocivo e 

dependência eram altos entre os bebedores. 

O II LENAD mostra que a percepção generalizada na população em relação à 

facilidade de um menor de idade comprar bebida alcoólica em qualquer ponto de 

venda, mesmo sendo proibido por lei, 92,6% dos adolescentes e 93,5% dos adultos 

concordam que é muito fácil. Nota-se padrão bastante semelhante nas opiniões 

tanto de adolescentes (14 a 17 anos) quanto de adultos (18 anos ou mais). 

Segundo Silva (2011), "O Brasil, sofre com a grande falta de políticas públicas de 

atenção à saúde da família como um todo; contudo, é uma falha pois esta é uma 

preocupação importante quando debatemos à importância de práticas inclusivas de 

cuidado com a preservação da saúde e da vida". 



12 
 

 

 

A família é um sistema vivo e aberto, no qual primariamente são formados os 

vínculos de afeto, cuidado, proteção e promoção da educação. O sistema familiar é 

composto de um dinamismo no interior da família e o que advém do meio, e de certa 

forma a família é influenciada.  

Crianças que crescem num ambiente com limites e regras claras geralmente são 

mais seguras e sabem o que podem e devem ou não fazer. Quando se deparam 

com um limite sambem lidar com a frustração (Silva & De Micheli, 2010). 

A família é um sistema vivo e aberto, no qual primariamente são formados os 

vínculos de afeto, cuidado, proteção e promoção da educação. O sistema familiar é 

composto de um dinamismo no interior da família (intrafamiliar) e o que advém do 

meio (interfamiliar). Desta forma a família é influenciada por este desequilíbrio de 

forças intra e inter familiar. As transformações pelas quais passam o sistema familiar 

estão relacionadas às mudanças da sociedade. (Silva, 2011). 

Levando em consideração aos parágrafos anteriores, podemos reforçar que a 

participação dos pais ou responsáveis no objetivo de formar um projeto de 

prevenção ao uso de drogas é fundamental, se levarmos em conta que a maioria 

desses pais veio de uma geração que tinha uma mentalidade da política de Guerra 

as Drogas. 

Talvez seja mais importante este projeto para os pais do que para os próprios filhos, 

pois, em geral estão despreparados para enfrentar desafios do mundo de hoje e 

sentem-se inseguros para abordar com seus filhos as questões mais polêmicas, 

como os referentes ao universo das drogas e da sexualidade.  

O grande drama da educação (em casa ou na escola) é se basear na experiência de 

ontem, para educar hoje aqueles que vão enfrentar o amanhã. Portanto 

pretendemos com esse trabalho reforçar a relação entre pais e filhos, promovendo 

subsídios para um melhor diálogo e uma maior aproximação entre eles visando 

impedir ou pelo mesmo retardar o primeiro contato dos estudantes com as drogas 

licitas/ilícitas.  

O papel da família na prevenção está relacionado à orientação, educação e 

formação de bons hábitos saudáveis e vínculos afetivos significativos. Como 
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prevenção secundária, deve-se atingir as pessoas que já experimentaram e/ou que 

fazem um uso ocasional de drogas, com intuito de evitar que o uso se torne nocivo, 

com possível evolução para dependência. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), entretanto, pouco se tem feito no 

campo da prevenção que, segundo o Ministério da Saúde, é definida como um 

processo de planejamento e implementação de múltiplas estratégias voltadas para a 

redução dos fatores de vulnerabilidade, riscos específicos e fortalecimento dos 

fatores de proteção.  

Em face dessa realidade, tem sido responsabilidade de profissionais de saúde e de 

educação realizar pesquisas, avançar nos conhecimentos e práticas, e estabelecer 

alianças com a família, de modo a conhecer as tradições, os valores e os costumes, 

pois a família possui papel fundamental na prevenção do uso de drogas. 

Nesse sentido, a escola é um ambiente particularmente privilegiado à promoção de 

um projeto de prevenção às drogas, pois é nela que os alunos passam boa parte do 

dia, da semana, é lá que os alunos participam de atividades como aprendizagem e 

socialização, promovendo uma variedade de situações onde os adolescentes podem 

aprender a praticar a tomada de atitudes saudáveis.  

Podemos citar como exemplo, atividades em grupo que possam dar ao aluno a 

oportunidade de identificar-se; atividades artísticas em grupo como teatro ou um 

conjunto de canto de coral; manifestações que incentivem também aqueles mais 

tímidos como competições de redações; exposições de quadros e painéis.  

Já prática esportiva, principalmente as atividades coletivas, reforça-se a validade de 

regras que devem ser obedecidas sem necessidade constante de argumentação e 

confrontos que as outras atividades escolares propiciam.  

Os professores de Educação Física e Artística estão especialmente capacitados 

para estabelecerem contato mais informal com os alunos e estreitarem os vínculos 

de proximidade com os alunos, entretanto faz-se necessário ressaltar que as 

práticas artísticas ou esportivas não representam o único caminho para canalizar 

emoções. Os pais podem ser os parceiros privilegiados em um programa de 

prevenção na escola. Para muitas crianças a escola é o único local onde elas têm a 
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oportunidade de praticar alguma modalidade esportiva, nesse contexto a aula de 

Educação Física pode assumir um papel central. 

Para Neuenfeldt (1999), a Educação Física é uma pratica sistematizada de atividade 

física, exercício físico, jogos, lutas, dança, esportes, que sejam desenvolvidos de 

forma consciente, ou seja, que tenham uma intenção na ação e objetivos a serem 

alcançados. 

Para Gonçalves (1994), Pellegrinotti (1998), Aratangy (1998), Salles (1998) e 

Lorencini Junior (1998), os projetos devem ter por objetivo formar a personalidade do 

educando, de modo que ele seja capaz de organizar e enriquecer sua vida, 

desenvolver a autonomia, a capacidade de decisão, a autoconfiança, a cooperação, 

a criatividade e a solidariedade. Estes são alguns valores que devem ser 

trabalhados com os jovens e desenvolvidos por eles, com o intuito de prevenção ao 

uso indevido de drogas. 

  



15 
 

 

 

3 OBJETIVO 

O objetivo central do trabalho é reforçar a relação entre pais e filhos por meio de 

ações esportivas promovidas na escola para que esses pais tenham subsídios para 

o diálogo com os filhos e aproxima-los, com a presença dos pais em reuniões, 

palestras e jogos entre pais e filhos, os mesmos conheceram melhor os filhos e 

agregaram a sua própria educação informações novas que virão a ser de grande 

ajuda quando os mesmos precisarem ter discussões com os próprios filhos acerca 

do risco que o uso de substancias licitas e ilícitas trazem a saúde deles e dos que os 

cercam. 
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4 METODOLOGIA 

Este trabalho é uma pesquisa de campo. Trata-se de uma ação desenvolvida no 

espaço educacional, voltado à prevenção primaria a partir da aproximação entre 

pais, filhos e escola. 

O público alvo escolhido são os alunos do Fundamental 2 com faixa etária entre 10 e 

15 anos, recém-saídos da infância e iniciando a pré-adolescência em conjunto com 

os pais ou responsáveis. A escolha do público se deu por que os alunos deste 

segmento já não são as crianças da educação infantil, e também já passaram pelo 

Fundamental 1, onde tudo gera curiosidade e/ou amedrontamento. De modo geral, 

os trabalhos de prevenção na escola são direcionados para públicos mais velhos e 

os pré-adolescentes ficam alijados deste tipo de educação. 

As ações eram dirigidas aos alunos com os pais ou responsáveis, com a ideia 

central de promover maior aproximação entre pais e filhos, e fazer com que esses 

pais conheçam melhor seus filhos, conheçam seus medos, suas curiosidades, seus 

gostos, suas afinidades, seu mundo no geral. Pais que provavelmente tiveram uma 

formação bastante diferente de seus filhos, e que hoje encontram alguns problemas 

principalmente no diálogo com seus filhos, até porque em sua maioria trabalham e 

tem raros momentos de convivência com os filhos. 

O desenvolvimento do projeto aconteceu em um final de semana durante um 

momento em que estava ocorrendo um evento tradicional na entidade, os Jogos 

Internos entre os Projetos Atletas do Futuro com as unidades do Sesi Cobilândia e 

Araças.   

 
4.1 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

No sábado pela manhã ocorreu o primeiro momento onde foi feita uma breve 

apresentação dos objetivos do projeto. A prevenção primária tem como objetivo 

central subsidiar os pais para o diálogo com os filhos visando maior aproximação, e 

em consequência de impedir ou pelo mesmo retardar o primeiro contato dos 

estudantes com as drogas licitas/ilícitas. E como prevenção secundária atingir as 

pessoas que já experimentaram o que fazem uso ocasional de drogas, na tentativa 

de evitar que o uso se torne nocivo, com possível evolução para dependência, 
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diagnosticado se já houve algum contato ou se conhecem alguém que tenha tido; o 

que pensam a respeito do assunto; o que conhecem de fato sobre o assunto, e o 

que já presenciaram.  

Explicado o objetivo, tive a resposta positiva de que 30 pais se propuseram a 

participar, então foi distribuído para os pais o Questionário 1 (Apêndice 01) 

relacionado às drogas. Enquanto eles o preenchiam, os filhos permaneciam 

acompanhando-os, porém, ainda não se manifestavam. Houve bastante dúvidas dos 

pais acerca das referidas questões, que eram debatidas e, em suas maioria 

sanadas. Com os questionários devidamente preenchidos, deu-se início a o 

campeonato, que era de exclusividade dos filhos, no qual os pais eram apenas 

torcedores. 

Terminado as etapas do campeonato referentes ao primeiro dia, o executor do 

projeto reuniu todos àqueles que participaram do primeiro momento do projeto para 

pedir que agora com seus filhos respondessem outro questionário, o Questionário 2 

(Apêndice 2) de cunho pessoal, que visava conhecer as particularidades dos filhos e 

conferir se seus pais realmente conheciam seus gostos, afinidades e intenções. 

Simultaneamente, foi entregue aos filhos o Questionário 3 (Apêndice 3) que focava 

em saber suas particularidades.  Com o questionário respondido o dia se encerrou 

com o convite para as atividades do dia seguinte quando aconteceria a nova etapa 

do campeonato, no qual todos teriam acesso aos resultados dos questionários 

analisados estatisticamente (Questionários 1, 2 e 3). 

Assim no dia seguinte antes dos jogos começarem foi passado o resultado do 

primeiro questionário que os pais responderam o relacionado a drogas, então ouve 

um pequeno debate, ouve o momento de fala dos próprios pais entre eles mesmos. 

Após a breve discussão foram liberados para o próximo momento dos jogos.  

No final de todos os jogos, e com todos reunidos, foi mostrado estatisticamente o 

resultado dos questionários particulares e também foi feita uma breve conversa 

sobre o que poderia ser feito para melhorar a aproximação com os filhos, o que 

consequentemente, favoreceria um diálogo mais aberto entre eles. 
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O local escolhido para aplicar o projeto foi a escola Particular de Vila Velha, que fica 

situado na Rodovia Darly Santos, S/N°, Guaranhuns, Vila Velha, ES. CEP: 29.103-

610. A escolha do local se deu por critérios de acessibilidade. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

Os participantes responderam aos três tipos de questionários, sendo que dois foram 

direcionados aos pais ou responsáveis, dentre eles, um procurava saber o grau de 

conhecimento que os pais tinham relacionado ao assunto de drogas e suas opiniões, 

que chamaremos de questionário 1. O outro era bastante pessoal com intuito de 

saber se os pais/responsáveis conheciam as preferências de seus filhos, que 

chamaremos de questionário 2. O terceiro questionário era direcionado apenas aos 

filhos que variavam de idades entre 10 e 15 anos, esse de cunho pessoal, buscou 

levantar os gostos, amizades e preferências, que chamaremos de questionário 3. 

 

1. 5.1 QUESTIONÁRIO SOBRE DROGAS 

Logo abaixo, seguem gráficos que, elucidam melhor os dados obtidos com o 

Questionário 1.  

 

Figura 1 - Idade Média em que começa o consumo de Drogas 

De acordo com o gráfico acima, percebemos que a maioria das pessoas acredita 

que o consumo de drogas começa aos 15 anos de idade, o que está de acordo com 

os estudos levantados pelo LENAD, o qual considera que o consumo seja nesta 

faixa, pois suas pesquisas são direcionadas a adolescentes de 14 a 17 anos. 
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Segundo Nascimento, (2013), a adolescência é uma fase de constantes 

curiosidades, onde o jovem sente vontade de experimentar novas coisas do mundo, 

e é nesse desejo que ele vai ao encontro das drogas. São nesses momentos que os 

grupos de amigos passam a ter bastante importância, porque constituem um espaço 

de semelhantes, onde os mesmos assuntos são discutidos. Na maioria dos casos os 

adolescentes começam a fazer uso por diversos motivos, como: depressão, saúde 

física, violência na infância, curiosidade, influência de amigos, suporte social, etc. 

Vejamos no gráfico seguinte, os resultados obtidos: 

 

Figura 2 - Motivos que levam alguém a usar Drogas 

De acordo com os gráficos acima, os entrevistados demonstram que os amigos têm 

um grande poder de influência no início do consumo de substancias ilícitas e licitas. 

Sabemos que cada pessoa tem seu organismo e suas particularidades, porém no 

caso dos adolescentes alguns amigos exercem grande influência sobre as tomadas 

de decisões. Neste caso, a família pode ser um fator de proteção ou de risco, pois a 

instituição familiar é considerada um dos elos mais fortes da cadeia multifacetada 

que pode levar ao uso abusivo de drogas, isto se explica porque diferentes 

comportamentos sociais vêm a partir das interações estabelecidas entre o jovem e 

suas fontes primárias de socialização, a família, os amigos e a escola Segundo 

Nascimento (2013), não se podem generalizar situações, que muitos jovens e 

adolescentes que se envolvem com as drogas não tem uma relação aberta e de 
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amizade com seus pais. E que isso não tem nada haver com maus tratos ou falta de 

amor, e sim pela falta de tempo dos pais para se dedicarem a reforçar os laços com 

os filhos, que faz com que os mesmos procurem amizades que têm comportamentos 

não condizentes com a vontade dos pais. O governo então deveria propagar melhor 

os seus programas de prevenção, principalmente nas escolas, já que esta é uma 

área de socialização secundária entre os adolescentes, no entanto vejamos os 

resultados a seguir. 

 

Figura 3 - Notas para as Campanhas do Governo em Relação às Drogas 

Observando o gráfico acima, notamos que, dos 30 entrevistados apenas 1 dá uma 

nota acima da média, todos os outros não aprovam os programas do governo para 

redução do consumo de drogas, durante as entrevistas muitos relatavam não 

conhecer qualquer campanha. E infelizmente o governo vem deixando a desejar 

neste caso, se analisarmos as campanhas que focam no fortalecimento da relação 

entre pais e filhos. É possível afirmar que a legislação nacional sobre drogas ilícitas 

e a Política Nacional de Saúde, só começaram a colocar as drogas como problema 

de saúde pública a partir do início da década de 1990, no entanto os programas de 

prevenção criados eram voltados para redução de danos, ou seja, para aqueles que 

já possuíam algum tipo de dependência, deixando de lado a prevenção primária que 

comprovadamente faz mais efeito. Segundo o UNDOC (Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime) não devemos esperar das campanhas de prevenção 

mais do que elas podem fazer, pois sozinhas são insuficientes para reduzir os 
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problemas das drogas. Mas devem sempre integrar uma estratégia multidisciplinar 

de prevenção. Nos gráficos a seguir, objetivamos saber a opinião dos entrevistados 

em relação a qual classe faz mais uso das drogas, e se reduzindo o consumo 

também reduziria a criminalidade. 

 

Figura 4 - Classe Social e o uso de Drogas 

 

Figura 5 -  Reduzindo o consumo de Drogas reduziria a Violência e a Criminalidade? 

 Tendo como base os gráficos acima, observamos que 24 dos entrevistados 

reconhece que não existe essa relação e que há usuários em todas as classes e 

com isso podemos desconstruir o pensamento primitivo de que as classes menos 

favorecidas são as maiores consumidoras de drogas. Conforme Gomes, 2011, que 

publicou um estudo na Secretaria Nacional de política sobre Drogas (Senad), 

denominado de Drogas: Todas as Classes sociais praticam esse “crime”, nos mostra 

se tratando de escolas particulares ou publicas essa diferença realmente não existe, 

pois ambos usam, e quando há diferença ela é mínima.   Em relação a uma redução 

no consumo, consequentemente reduziria a criminalidade e a violência, muitos 
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entrevistados relataram que sim, porém, realmente existe essa relação? Somente o 

que é claro é que o que provoca a violência não é o uso, mas o tráfico clandestino, e 

que em relação às drogas que causam violência o álcool é o mais comum, como 

fator motivador de acidentes. 

 

5.2 QUESTIONÁRIOS SOBRE INTERESSES PESSOAIS DOS FILHOS (2) E RESPOSTAS DOS 

PAIS (3) 

Neste questionário número 2 foram feitas perguntas direcionadas aos interesses dos 

filhos, e ao mesmo tempo foi entregue um questionário número 3 aos 

pais/responsáveis com basicamente as mesmas perguntas, porém perguntando 

também sobre os interesses de seus filhos. Então obtivemos as seguintes respostas: 

 

Figura 6 - Questionário 2 - Resposta dos Filhos 

 

Figura 8 - Questionário 2 - Resposta dos Filhos 

 

Figura 7 - Questionário 3 - Resposta dos Pais 

 

Figura 9 - Questionário 3 - Resposta dos Pais 
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Levando em consideração esses primeiros gráficos, observamos que todos os 

alunos entrevistados gostam de praticar esportes, e que seus pais reconhecem isso, 

porém quando lhes é perguntado o esporte favorito de seu filho, começam a se 

gerar dúvidas. E ao observarmos como os mesmos se avaliam vemos que está 

bastante nivelado. O que nos leva pensar, se os pais estão cientes da educação que 

dão a seus filhos e do desempenho deles na escola, e a influência que exercem 

sobre tais, segundo Winnicott “[...] quando existe participação adequada da mãe e 

boa orientação dos pais, a maioria das crianças alcança saúde. E todas as relações 

ternas e riquezas pessoais intimas compõe a vida da infância” (WINNICOTT,1994, 

p.103-104). O autor aponta que a presença da família no cotidiano dos filhos é muito 

importante, mesmo para aqueles com certa maturidade. 

 

Figura 10 - Questionário 2 – Resposta dos Filhos 

 

Figura 12 - Questionário 3 – Resposta dos Filhos 

 

Figura 11 - Questionário 3 – Resposta dos Pais 

 

Figura 13 - Questionário 2 – Resposta dos Pais 
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Nesta comparação vemos que os filhos assumem que costumam passar seu tempo 

livre em família, e que isso é percebido pelos pais. Todos os que relataram não 

passar o tempo livre em casa, relataram passar com os amigos, vemos que alguns 

pais ainda se enganam quando lhes é perguntado quem são os melhores amigos de 

seus filhos, se tem a mesma faixa etária e se são os mesmo da escola na rua, e 

essas dúvidas não são positivas, pois muito se engana quem acredita que educação 

se dá apenas na escola e em casa, segundo o Dicionário Brasileiro de Educação: 

“Educação Informal – É a educação formada à parte do sistema formal de ensino, no 

lar, no lazer, em grupos de amigos, etc.(DUARTE, 1986, p.60). Esta é uma 

educação que não é sistematizada, conhecida como informal. Acontece dentro de 

casa, no caminho para escola, na fila de um banco, e em várias outras situações do 

cotidiano. Ou seja, em qualquer lugar é possível se educar alguém, e se educar 

tanto para o bem quanto para o mal. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora seja reconhecido o temor e preocupação dos pais/ responsáveis em relação 

ao uso de drogas, são poucos os estudos que focam no fortalecimento das 

estruturas dessa relação entre pais e filhos, fato que motivou a produção desse 

estudo. O que pode vir a ajudar a produção de novos projetos e ou mesmo um olhar 

mais atento dos pais para seus filhos. 

Na aplicação desse estudo, ficou claro que os pais ainda têm um olhar bastante 

conservador a respeito do tema, não aceitando em hipótese alguma, o contato dos 

filhos com drogas. Com o questionário de drogas chegamos à conclusão de que a 

sociedade já não é mais tão leiga quanto há alguns anos, muitos dizem ter um 

conhecimento médio a respeito do assunto, e deram respostas interessantes quando 

indagados sobre o assunto. Porém nota-se que a sociedade ainda assimila o uso de 

drogas a violência e criminalidade, o que não necessariamente caminha junto. 

No questionário pessoal do sobre os filhos, os pais em maioria acertavam o que os 

filhos gostam de fazer no tempo livre e que costumam passar o tempo em família, 

porém, quando as perguntas saiam do campo doméstico, os pais ficavam com 

dúvidas, provando a ideia original do pesquisador, que temia que os pais não 

conhecessem realmente quem eram seus filhos. 

Considerando todo o estudo aplicado e as respostas obtidas, foi muito válido toda a  

ação e o resultado, é claro que melhorias poderiam ser feitas para que os dados 

fossem maior e/ou mais explorados, entretanto fico feliz em concluir essa pesquisa e 

citar que a sociedade está caminhando bem para melhorar a relação entre pais e 

filhos, concluo dizendo que é extremamente essencial o fortalecimento entre laços 

de pais e filhos para que os mesmos possam diminuir a vulnerabilidade, não só em 

relação as drogas mas em todo seu cotidiano, para que possam ter uma tomada de 

decisão mais sensata, um aumento da autoestima, cooperação, autoconfiança, ou 

seja, tornando-se adultos mais cientes do seu papel na sociedade. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO DE DROGAS1 
Idade:___ 
Sexo:___ 
Escolaridade:_______ 
Religião: (  )Sim  (  )Não   Qual? ________ 

 
 
1-Você considera seu nível de conhecimento a respeito das drogas como: 

( ) Alto ( ) Médio ( )Baixo 

 
2- Você é a favor da legalização de algum tipo de droga ilícita no Brasil? 

( ) Sim ( ) Não 

 
3- Na sua opinião qual você acredita ser a idade média com que os usuários em 
drogas começam esse vício? ___anos.  

 
 
4- Em sua opinião qual seria sua reação ao descobrir que seu amigo faz uso de 
drogas? _________________________ ___________________________________ 
 
5- Em sua opinião quais são os motivos que levam alguém a usar drogas? 

( ) Curiosidade ( ) Família  

( ) Amigos ( ) Problemas  

( ) Outros:_______________________. 

 
6- Uma melhor conscientização da população teria algum efeito para evitar o 
aumento do número de usuários em drogas?  

( ) Sim ( )Não  

Justifique sua escolha: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 
7- Na sua opinião quais motivos que levam alguém a se manter afastado das 
drogas? 

( ) Medo ( ) Família ( ) Religião 

( ) Valores morais ( )Outros_____________. 

 
8- Na sua opinião qual você acredita ser a pior consequência do uso de drogas?  

( ) Dependência ( ) Morte ( ) Preconceito ( )Outros:__________________________. 

                                                           
1
 Questionário retirado do site http://upse2009.blogspot.com.br/2009/11/questionario-idade-sexo-

escolaridade.html. Acesso em 20 de abril de 2015. 
 

http://upse2009.blogspot.com.br/2009/11/questionario-idade-sexo-escolaridade.html
http://upse2009.blogspot.com.br/2009/11/questionario-idade-sexo-escolaridade.html
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9- Que nota você daria para a campanha que o governo faz contra o uso de 
entorpecentes? ___. 

 
10- Qual em sua opinião é a melhor maneira de “curar” um usuário de seu vício?  

( ) Procurar o Narcóticos Anônimos. ( ) Internação ( ) A vontade própria  

( ) Outros:_____________.  

 
11- Em sua opinião, um usuário de drogas (por exemplo: um usuário em maconha) 
que já faz um mês que consome essa droga, poderá se recuperar dos danos 
originados pela maconha?  

( ) Sim ( )Não 

 
12- Os representantes de qual classe social fazem mais uso de entorpecentes? 

( ) Classe alta ( ) Classe baixa 

( )Classe média ( )Não existe relação 

 
13- Em sua opinião, uma redução no consumo de entorpecentes também reduziria o 
índice de criminalidade e violência? 

( ) Sim ( )Não  

Justifique sua escolha: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 
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APÊNDICE 2 - QUESTIONÁRIO PARA OS FILHOS 
Idade:___ 
Sexo:___ 
Escolaridade:_______ 
Religião: (  )Sim  (  )Não   Qual? ________________ 

 

Você gosta de praticar esportes? 

( ) Sim ( ) Não 

 

Qual seu esporte favorito? 

(  )Vôlei  (  )Futebol  (  ) Basquete  (  ) Handebol  (  ) Atletismo  (  ) Outro 

 

Você se considera um aluno? 

(  ) Excelente  (  ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim 

 

Qual sua disciplina favorita?___________________________________________. 

 

O que gosta de fazer com seu tempo livre? ________________________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Você costuma passar seu tempo livre com a família? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Se não com quem costuma passar? 

___________________________________________. 

 

Seus pais conhecem os amigos com quem você tem mais afinidade? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Os seus amigos de escola são os mesmos com quem fica na rua? 

(   ) Sim  (  ) Não 

 

Seus amigos tem a sua faixa etária? 

(  ) Sim  (  ) Não 
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APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO PARA OS PAIS 
Idade:___ 
Sexo:___ 
Escolaridade:_______ 
Religião: (  )Sim  (  )Não   Qual? ________ 

 

Você considera que seu filho gosta de praticar esportes? 

( ) Sim ( ) Não 

 

Você sabe qual seu esporte favorito do seu filho? 

(  )Vôlei  (  )Futebol  (  ) Basquete  (  ) Handebol  (  ) Atletismo  (  ) Outro 

 

Você acha que seu filho se considera um aluno? 

(  ) Excelente  (  ) Bom  (  ) Regular  (  ) Ruim 

 

Você sabe qual sua disciplina favorita do seu filho? 

___________________________________________. 

 

Sabe o que seu filho gosta de fazer com seu tempo livre?______________________ 

___________________________________________________________________. 

 

Você considera que seu filho costuma passar seu tempo livre com a família? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Se não com quem costuma passar? 

___________________________________________. 

Você conhece os amigos com quem seu filho tem mais afinidade? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Sabe se os amigos de escola são os mesmos com quem fica na rua? 

(   ) Sim  (  ) Não 

 

Sabe se os amigos do seu filho têm a sua faixa etária? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 


