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  RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso aborda o tema da redução de vulnerabilidades como 

prevenção primária nas escolas, voltado aos alunos das séries do Ensino Fundamental. 

Consiste na promoção de dinâmicas ludopedagógicas com intuito de fortalecer alguns 

valores, tais como ética, respeito ao próximo, cooperação, autoestima, perspectiva de 

futuro, ajuda na resolução de problemas entre outros. Acredita-se que fortalecendo o 

sujeito, diminuindo os fatores de risco, ele terá mais ferramentas para refletir 

criticamente sobre suas atitudes e realizar suas próprias escolhas para a vida. 

 

Palavras-chave: Prevenção, redução de vulnerabilidades, drogas, dinâmicas. 

 

 

 

                                             ABSTRACT 

In this course conclusion work, the congress will discuss reducing vulnerabilities as 

primary prevention in schools with students of grades of elementary school. Consist of 

demonstration dynamics and educational games ludo aiming to strengthen some values 

such as ethics, respect for others, cooperation , self-esteem , future prospects , help in 

solving problems among others. Strengthening the subject, reducing the risk factors, it 

will be able to critically reflect on their attitudes and conduct their own choices for life. 

 

Keywords: Prevention, reduce vulnerabilities, drugs, dynamics. 
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JUSTIFICATIVA. 
 

Por diferentes motivos a humanidade sempre fez uso de drogas, tanto para diminuir a 

tristeza e frustrações do cotidiano, quanto para a busca do prazer pleno, portanto, seria 

utópico pensar em um mundo sem drogas. É necessário aprender a conviver com este 

fato. Nossa cultura tem uma característica hedonista e individualista, que acredita ser 

possível conviver sem a dor, e a valorização do sucesso é cada vez maior. 

Ao fazer o uso de psicotrópicos, o individuo sente uma onipotência imaginária, 

invulnerável, como se nada lhe fosse atingir, na hora exata do consumo nada importa, e 

todos os seus problemas desaparecem momentaneamente. (KEHL, 2014). 

Adentre outras possibilidades, as substâncias psicotrópicas vêm para anestesiar as dores 

do cotidiano como forma de fuga, por isso se dá a importância da prevenção dessas 

substâncias, não de maneira preconceituosa, criando uma Guerra às Drogas como 

começou nos Estados Unidos, cujo objetivo era acabar com as drogas e seu consumo.  

SODELLI (2010) aponta elementos principais que explicam o fracasso da abordagem 

proibicionista que é justamente o que está na base de seus pressupostos preventivos: a 

preconização da abstinência. Logo, seria impossível pensar em um mundo sem drogas, 

afinal: 

Ao examinarmos a condição humana, na perspectiva fenomenológica existencial
1
, é 

possível rapidamente entender por que o uso de drogas se fez presente, pelo menos 

até onde sabemos, desde as civilizações mais antigas, como os fenícios (4.000 a.C.), 

por exemplo. Documentos antigos descrevem a produção de cerveja por meio da 

fermentação do pão, que continua até os dias de hoje. (SODELLI, p.369, 2007) 

  

                                                           
1
 A proposta do psicólogo existencial, então, será analisar a forma como seu paciente se relaciona com o 

mundo, a forma como estabelece vínculos, incluindo a forma como se relaciona com o próprio terapeuta. 

Esses modos de se relacionar são sua forma de ser, sua identidade. 

 A proposta existencialista é a de orientar-se ao homem para revelar seu fundamento, analisando as 

questões que estão em pauta, pois elas são a estrutura do relacionamento homem-mundo. 

O método fenomenológico, descrito por Husserl, consiste na descrição do fenômeno (que é a experiência 
sobre o outro, ou sobre uma fantasia, ou um gesto, ou uma lembrança etc) como ele aparece. Para 
apreender esse fenômeno tal como ele se apresenta, temos que suspender os nossos conhecimentos, ou 
seja, pôr entre parênteses nossos pré-conceitos e pré-juízos. Só em um segundo momento, depois que 
apreendemos o fenômeno, ficando bem próximos a ele, podemos buscar teorias que sustentem aquilo que 
compreendemos do fenômeno. 
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Percebe-se que a preconização da abstinência não provocou os resultados esperados. 

Sodelli afirma que, assim, por meio da aproximação do modelo de Redução de Danos e da 

noção de Vulnerabilidade nasce uma nova abordagem na prevenção ao uso e 

dependência de drogas: Ações Redutoras de Vulnerabilidade. 

O foco do estudo deste trabalho será na prevenção primária com alunos do ensino 

fundamental, com intuito de demonstrar materiais tais como dinâmicas ludopedagógicas 

voltadas para o fortalecimento de valores com a proposta de reduzir as vulnerabilidades. 

Os referidos materiais ludopedagogicos tem por finalidade construir e fortalecer valores 

como a ética, o respeito ao próximo, o respeito a si mesmo, a autoestima, auxiliar na 

resolução de problemas, diminuindo assim as vulnerabilidades. Sem falar da droga em si, 

o foco será no sujeito e na sua formação enquanto ser humano crítico capaz de realizar 

suas próprias escolhas no futuro.  

Neste estudo, a prevenção está voltada para a formação das crianças do Ensino 

Fundamental, com idade entre 6 e 14 anos, em escolas públicas da rede de ensino,  

dando importância às suas particularidades, e para o fortalecimento de valores. SODELLI 

(2010) salienta que prevenção primária é o trabalho de prevenção é feito com pessoas 

que ainda não experimentaram, ou que estão na idade em que possivelmente pode se 

iniciar o uso de uma droga lícita ou ilícita. Na prevenção primária, a droga em si não terá 

importância, e não necessita ser mencionada de forma direta, entretanto, há necessidade 

do esclarecimentos que subsidiem os professores. 
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Drogas, sociedade e prevenção. 
 

As drogas mais usadas em nossa sociedade são justamente aquelas comercializadas 

livremente, como as bebidas alcoólicas, o cigarro e os medicamentos como os calmantes 

e as fórmulas para emagrecimento. Além de uso ser intensamente estimulado pela mídia, 

são as substâncias que mais trazem malefícios ao organismo. Entretanto, as informações 

veiculadas para a sociedade intensificam o senso comum distorcido de que o grande 

problema de nossa sociedade está nas drogas ilícitas, ou seja, nas substâncias proibidas, 

impedindo assim, a reflexão crítica sobre tal problemática. 

Não se trata de fazer uma “guerra” procurando afastar todos os alunos de qualquer 

droga. Estudos do II LENAD (Levantamento Nacional de Álcool e drogas) mostram que 

80% dos jovens já consomem ou já experimentaram o álcool. Então, como trabalhar 

numa perspectiva da abstinência total, da nunca experimentação, se o índice desses 

jovens chega a 80%?  

O índice dos adolescentes e jovens que consomem drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, 

aumentam a cada ano, como nos mostra o Levantamento Nacional de Álcool e drogas 

(LENAD), na mesma proporção diminui a idade de inicio de experimentação e uso, o que 

exige que as ações preventivas iniciem cada vez mais cedo. 

O modelo da Intolerância e da Guerra as Drogas, segundo SODELLI (2010) é um modelo 

de extensão da política proibicionista norte-americana, que tem como objetivo acabar 

com a produção, o cultivo, tráfico e consumo de drogas no mundo. Com seu slogan “Diga 

não às Drogas", esse modelo prioriza a abstinência, e tem como exemplo o projeto do 

PROERD ( Programa Educacional de Resistência às Drogas) cujo objetivo é fazer com que 

os alunos nunca experimentem nenhum tipo de droga, principalmente as ilícitas. 

SODELLI afirma que essa metodologia amedrontadora não vem conseguindo responder à 

complexidade desse fenômeno das drogas. O trabalho de prevenção na escola pode ser 

mais eficiente se for construído de forma coletiva, incluindo todos os sujeitos escolares e 

comunidade, inserido no currículo e desenvolvido ao longo do período de escolaridade, e 

não em alguns momentos específicos com atividades pontuais isoladas como, por 

exemplo, palestras de ex-usuários e de policiais. Portanto, ressalta-se aqui a importância 
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da elaboração de um projeto de prevenção que envolva todos os contextos da vida do 

indivíduo, reforçando seus valores desde a educação infantil ou nas séries iniciais do 

ensino fundamental, construindo oportunidades de perspectivas de um futuro melhor, 

formando-os cidadãos críticos e capazes de construir e desenvolver suas próprias 

escolhas de forma responsável. Sempre lembrando que a prevenção deve ser um projeto 

interdisciplinar, que precisa da presença de todos os sujeitos escolares, inclusive da 

família. 

O principal objetivo do projeto de prevenção primária não é decidir e definir os 

comportamentos exatos a serem usados em cada situação, e sim construir juntamente 

com os alunos esses comportamentos, valorizando seu contexto pessoal e sua opinião.  A 

prevenção primária, de acordo com Sodelli (2010) refere-se ao trabalho que é feito com 

pessoas (alunos) que ainda não experimentaram, ou que estão na idade em que 

possivelmente pode se iniciar o uso de uma droga lícita ou ilícita. 

Como na prevenção primária não é necessário usar o nome da droga em si, durante seu 

processo, foi pensado um projeto de redução de vulnerabilidades, diminuindo os fatores 

de risco e fortalecendo o sujeito. 

Para redução das vulnerabilidades, é necessário compreender fatores que favorecem a 

fragilidade para tentar diminuir seus impactos. Compreendendo que esta não é estática 

nem pontual, portanto, sinaliza para a necessidade de construção e planejamento de um 

projeto dinâmico instalado desde os primeiros níveis de escolarização.   

De acordo com Alves (1994), o termo vulnerabilidade surge na área da advocacia 

internacional pelos Direitos Universais do Homem, e significa: grupos ou indivíduos 

fragilizados, jurídica ou politicamente, na promoção ou garantia de seus direitos de 

cidadania, como salienta SODELLI (2010). 

A vulnerabilidade não é uma essência ou algo inerente a algumas pessoas, e grupos, 

mas diz respeito a determinadas condições e circunstâncias, que podem ser 

minimizadas ou revertidas. Dessa maneira, poderíamos pensar em instrumentos 

técnicos e estratégias preventivas que objetivem diminuir a vulnerabilidade, ou seja, o 

trabalho de ações redutoras de vulnerabilidades. ( SODELLI, 2010, p. 77) 

Estamos sempre vulneráveis, independente de classe social, e por inúmeros fatores. Não 

dependemos de fatores individuais para estarmos mais vulneráveis, mas sim das relações 

sociais e programáticas. 
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A vulnerabilidade está diretamente associada aos fatores culturais, sociais, políticos, 

econômicos e biológicos. SODELLI (2010) afirma que o quadro de vulnerabilidade pode 

ser compreendido na tarefa preventiva ao uso de risco e dependência de drogas da 

seguinte forma:  

Componente individual: A maior vulnerabilidade não deve ser entendida como uma 

decorrência imediata da ação voluntaria dos indivíduos, grupos populacionais ou 

nações, mas sim, relacionadas às condições objetivas do meio natural e social em que 

os comportamentos acontecem ao grau de consciência que os indivíduos, grupos 

populacionais ou nações têm sobre esses comportamentos e ao poder de 

transformação que possuem. (2010 p.16). 

Componente social: Diz respeito a aspectos de como se da ao acesso a 

informação pelos sujeitos ou grupos populacionais, bem como ao acesso aos serviços 

de saúde e educação, aspectos sociopolíticos e culturais relacionados a determinados 

segmentos populacionais tais como: mulheres, crianças, idosos, população indígena, 

entre outros; o grau de liberdade de pensamento e expressão do diferentes sujeitos. 

(2010 p. 17). 

Componente programático (político-institucional): Se refere aos aspectos 

como financiamento previstos para programas preventivos, a presença ou não de 

planejamento das ações, á possibilidade de formação de redes ou coalizão 

interinstitucional para atuação, alem do compromisso expresso das autoridades para 

tal. (2010, p.17). 

SODELLI 2010 diz a respeito dos três componentes programáticos que agem diretamente 

com a redução de vulnerabilidades. E para que isso seja possível, ele nos fala sobre o 

componente individual, onde as vulnerabilidades se dão por meio da cultura da 

população, não por algo imediato e voluntário. Do componente social, onde as 

vulnerabilidades se dão pelos meios de comunicação, sejam elas a mídia, a socialização 

dos sujeitos, e ao acesso à saúde de acordo com as políticas públicas locais. E o 

componente programático, onde as vulnerabilidades estão nos financiamentos a favor de 

políticas públicas e projetos para prevenção e redução de vulnerabilidades. 

 

O melhor caminho para a elaboração de um projeto de prevenção consiste na oposição à  

“Guerra as Drogas” que se constitui com uma metodologia amedrontadora e com 

atividades isoladas e pontuais, excluindo a possibilidade de diálogo com os alunos, 

dificultando a relação dos mesmos com o professor. Contraponto a tal modelo, um 

caminho de prevenção a se seguir se constitui na construção da autonomia dos alunos, 
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para que eles sintam-se inseridos no contexto escolar, dando importância ás suas  ideias e 

opiniões, cultivando sempre o diálogo e incentivando a reflexão, seja a partir de situações 

cotidianas, filmes ou dinâmicas.  

O desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais para manejar situações e desafios 

cotidianos é um fator importante no desenvolvimento de pessoas autônomas que 

possam fazer escolhas responsáveis em qualquer âmbito da vida. Neste foco de ação 

não se está falando no uso de drogas, mas favorecendo o fortalecimento de 

comportamentos conscientes e a possibilidade de que eles sejam assumidos 

livremente. (ALBERTANI, p.10, 2013). 

 

Tais habilidades como desenvolvimento e manutenção de vínculos interpessoais;  

fortalecimento da autoestima; a capacidade de manejar emoções; auxiliar no 

desenvolvimento da capacidade crítica da realidade, na capacidade da resolução de 

problemas e na perspectiva de futuro, podem ser trabalhadas a partir de dinâmicas e 

jogos, com orientações mais lúdicas e atrativas. 

 

As dinâmicas no âmbito escolar devem proporcionar um ambiente lúdico e livre para que 

o sujeito-alvo (alunos) sinta-se à vontade para expor sua opinião, para que haja uma 

discussão e uma “chuva de ideias”, e ao final delas, sempre contextualizar socialmente, 

historicamente e cientificamente, para que ela faça sentido e o resultado seja positivo. 

Afinal, o resultado final deve ser a formação cidadãos críticos capazes de realizarem suas 

próprias escolhas conscientes. 
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ACERVO HISTÓRICO E VIÉS DE PREVENÇÃO. 
 

A história da prevenção ao uso de drogas não coleciona, até o momento, resultados 

muito favoráveis. Trata-se de uma área da ciência muito pouco explorada e de difícil 

mensuração. Por muito tempo ficou abandonada e, somente há cerca de duas décadas 

tem recebido maior atenção por parte dos governos. 

Existem diferentes modelos de prevenção e cada um com suas particularidades, visando 

enfoque para públicos específicos, como o modelo de combate às Drogas, iniciado nos 

Estados Unidos, com o objetivo de acabar com o consumo de drogas. 

A literatura mostra, no entanto, que historicamente o modelo de prevenção 

hegemônico tem sido o do combate ou guerra às drogas, modelo que teve sua maior 

expressão por volta de 1989, nos Estados Unidos, sob o governo de George Bush que 

afirmava que a prioridade dos programas de prevenção era reduzir nacionalmente o 

consumo global do uso de drogas – o primeiro uso, o uso ocasional, o uso regular e os 

quadros de dependência. Segundo documento divulgado em 1989, os usuários 

ocasionais de drogas são considerados contaminantes dos não usuários, e por isso um 

perigo nacional (Carlini-Cotrim, 1992). 

Essa concepção de Guerra ás drogas tinha como objetivo principal a extinção de 

substâncias psicoativas na sociedade, por meio da abstinência. Marcado pela repressão, e 

discriminação contra os usuários, tal concepção não levava em consideração que a droga 

sempre esteve presente na sociedade, e o caráter utópico de sua filosofia. 

As avaliações dos programas delineados a partir da abordagem da guerra às drogas 

mostram clara ineficiência e suscitam a curiosidade e leviandade no trato de um assunto 

tão complexo Carlini-Cotrim, (1992); Bucher, (1992). 

Nas instituições escolares, de modo geral, esse modelo de prevenção é realizado através 

de palestras de ex- usuários e policiais, em eventos pontuais, geralmente uma vez a cada 

ano, a partir da pregação de algumas inverdades distribuídas em panfletos e baseados em 

um discurso amedrontador e sensacionalista sobre drogas e sua dependência. Nesse 

contexto, não há uma prevenção ao uso indevido de drogas, e sim um trabalho de 

amedrontamento acerca dos usos. 

Alguns materiais didáticos não colaboram com a prevenção, abordando em sua maioria, 

apenas fatores biológicos e funcionais do organismo mediante o uso indevido de drogas, 

dispensando informações socioculturais, históricas de tais substâncias e seu uso. 
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No início dos anos de 1980, na Holanda, onde houve uma epidemia de HIV devido ao 

compartilhamento de seringas para o uso de heroína, o governo começou a distribuir 

seringas descartáveis para os usuários, com o intuito de diminuir os efeitos que as drogas 

estavam causando na população. A partir daí, teve início um novo conceito de modelo de 

prevenção, a redução de danos, cujo objetivo era  diminuir os danos causados pelo uso de 

drogas, seja de diminuir um dependente para um uso casual, ou mudar o uso de uma 

droga mais forte, para uma com menos danos, um exemplo estava em fazer com que o 

indivíduo trocasse  a cocaína pela maconha. 

O programa de Redução de Danos tem um princípio simples: é uma política social cujo 

objetivo prioritário é minorar os efeitos negativos decorrentes do uso de drogas. Por 

exemplo, em relação ao uso de droga injetável, constatada a dificuldade ou a falta de 

vontade dos usuários em abandonar a utilização da substância, a ideia é criar 

alternativas para diminuir o dano causado. (SODELLI, 2007, p.642) 

A partir dos conceitos desta concepção, é que nasce o modelo de redução de 

vulnerabilidades, cujo objetivo é diminuir os fatores que fragilizam o humano. Situações 

de negligência e abandono, pobreza, criminalidade e violência na família, escola, 

comunidade e sociedade em geral são usuais entre adolescentes em conflito com a lei 

(Assis, 1999; Assis & Constantino, 2001; Silva 1997; Rocha, 2000). E com isso, as 

substâncias psicotrópicas podem se tornar atraentes, pois de certa forma aliviam as dores 

que ultrapassam os limites fisiológicos. 

A escola é o local que pode ocorrer a maior interação com outros sujeitos escolares, e a 

aprendizagem de habilidades e comportamentos.  Sendo a escola um espaço de 

sociabilidade e integração humana, a prevenção no âmbito escolar é de grande 

importância, podendo ser inserida desde a Educação infantil, tendo continuidade durante 

os demais níveis de escolaridade, (infantil, fundamental e médio), respeitando-se as fases 

do desenvolvimento biopsicosocial dos estudantes. Para isso acontecer, existem três tipos 

de prevenção: prevenção primária, secundária e terciária, de acordo com SODELLI 2010. 

A prevenção primária é o conjunto de ações que procura evitar a ocorrência de um 

primeiro uso (OMS, 1992). São destinados para  crianças que nunca experimentaram 

alguma substância psicotrópica, ou que ainda não estão da idade de experimentá-las. 
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A prevenção secundária é o conjunto de ações que procuram evitar a ocorrência de 

complicações para as pessoas que fazem uso ocasional de drogas e que apresentam um 

nível relativamente baixo de problemas (OMS, 1992). 

Essas ações buscam sensibilizar as pessoas a respeito dos riscos, favorecendo a mudança 

de comportamento através do aprendizado de novas atitudes e escolhas mais 

responsáveis (OMS, 1992; Mesquita et al.,1993). 

  A prevenção terciária é o conjunto de ações que, a partir de um problema existente, 

procura evitar prejuízos adicionais e/ou reintegrarem na sociedade os indivíduos com 

problemas sérios. Também busca melhorar a qualidade de vida dos usuários junto à 

família, ao trabalho e à comunidade de uma forma geral (OMS, 1992). 

O foco deste trabalho consiste na prevenção primária, na redução de vulnerabilidades, 

fortalecendo valores tais como a autoestima, respeito ao próximo, ética, 

companheirismo, perspectiva de futuro, auxílio na resolução de problemas entre outros. 

Tais valores esquecidos pela sociedade que influencia e salienta a competição, o 

individualismo, que são características de uma sociedade competitiva e  hedonista. 

O objetivo da prevenção primária com alunos do ensino fundamental, pautada na  

redução de vulnerabilidades consiste em formar cidadãos críticos, capazes de decidir com 

consciência escolhas de sua vida futura, juntamente no plano da ética, da cidadania e dos 

direitos humanos. 

SODELLI 2010 diz que o quadro de vulnerabilidades pode ser compreendido na tarefa 

preventiva ao uso de risco e dependência de drogas da seguinte forma: 

Componente individual: A maior vulnerabilidade não deve ser entendida como uma 

decorrência imediata da ação voluntária dos indivíduos, grupos populacionais ou 

nações, mas sim, relacionadas  às s condições objetivas da consciência que os 

indivíduos, grupos populacionais ou nações tem sobre esses comportamentos e ao 

poder de transformações que possuem. 

Componente social: Diz respeito à aspectos de como se da o acesso à informação pelos 

sujeitos ou grupos populacionais, bem como os acessos a serviços de saúde e 

educação; aspectos sociopolíticos e culturais relacionados a determinados segmentos 

populacionais, tais como : mulheres crianças, idosos, população indígena, entre outros; 

o grau de liberdade de pensamento e expressão dos diferentes sujeitos. 
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Componente programático: Se refere á aspectos como financiamento previstos para 

programas preventivos, á presença ou não de planejamento das ações, à possibilidade 

de formação de redes ou coalizão interinstitucional para atuação, além do 

compromisso expresso das autoridades para tal. (SODELLI, 2010, p.17). 

O autor aponta diretrizes para ações redutoras de vulnerabilidades, sendo a primeira 

delas, relativa aos aspectos individuais: 

Diretrizes individuais: Procurar desenvolver uma postura crítica á mera proibição do 

uso de drogas, como também em relação à abstinência como o principal e único 

objetivo de prevenção; Reconhecer que o objetivo da prevenção não é ditar 

comportamentos e sim contribuir para que cada pessoa, a partir de uma intensa e 

contínua reflexão, encontre modos de lidar e de reduzir suas próprias  vulnerabilidades 

durante a vida; Compreender que a vulnerabilidade ao uso de risco de drogas não é 

algo inerente as pessoas, mas uma condição que está sempre presente, pois estamos 

sempre vulneráveis a algo em diferentes graus e dimensões, sendo que essas 

vulnerabilidades mudam ao longo do tempo, por isso, todo o trabalho preventivo 

deveria estar presente durante todo o percurso da vida; Cultivar uma relação de 

dialogo no contato com o outro, no sentido de facilitar a formação de uma consciência 

crítica, capaz de identificar possíveis riscos; Respeitar e ouvir a escolhas das pessoas 

em relação ao modo como lidam com o consumo de drogas, cultivando em clima 

afetivo no qual seria possível colocar em questão essas decisões, sempre no sentido de 

ampliar de ser, de reduzir as vulnerabilidades; Não reproduzir de forma alguma a 

“pedagogia do terror” e seus procedimentos amedrontadores e de intimidação, 

pautada na exacerbação das advertências advindos do uso indevido de drogas; 

Posicionar-se criticamente perante as informações veiculadas pela grande mídia,sobre 

a questão das drogas e não banalizar as discussões sobre o uso nocivo de drogas, 

minimizando as possíveis consequências negativas deste uso. (SODELLI, 2010, p.18). 

 Sodelli apresenta subsídios suficientes para que haja harmonia e sucesso no projeto de 

prevenção, no sentido de redução de vulnerabilidades. Enfatiza  a necessidade de uma 

proposta pedagógica oposta à pedagogia bancária, corroborando os ensinamentos de 

Paulo Freire. FREIRE (1970), explica que nessa proposta pedagógica, o educador aparece 

como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” 

os educandos dos conteúdos de sua narração. 

Acerca da pedagogia bancaria, FREIRE (1970) afirma: 

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos  à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, 

em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os 

recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor o educador será. Quanto mais se 

deixem docilmente “encher”, tanto melhores  educandos serão. (FREIRE, 1970, p.58). 

Corroborando as ideias de Freire, SODELLI (2010) reforça a necessidade do diálogo, da 

preservação de um clima harmonioso, no qual a criança possa confiar no professor 
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regente, tal proposta, oposta ao de guerra às drogas, cuja metodologia é baseada no 

amedrontamento e no sensacionalismo no que diz respeito  ao uso de substâncias 

psicoativas. Ademais é importante lembrar que o principal foco da prevenção é o ser 

humano e não a substância. 

SODELLI (2010) salienta: 

No componente individual a maior vulnerabilidade não deve ser entendida como uma 

decorrência imediata da ação voluntária dos indivíduos, grupos populacionais ou 

nações, mas sim relacionada a condições objetivas do meio natural e social em que os 

comportamentos acontecem ao grau de consciência que os indivíduos, grupos 

populacionais ou nações têm sobre esses comportamentos e ao poder de 

transformação que possuem, a partir dessa consciência. (SODELLI, 2010, p.18). 

 Acerca do componente social, SODELLI (2010) diz respeito a aspectos de como se dá o 

acesso à informação pelos sujeitos ou grupos populacionais, bem como o acesso aos 

serviços de saúde e educação; aspectos sociopolíticos e culturais relacionados a 

determinados segmentos populacionais. O autor apresenta diretrizes preventivas na 

perspectiva de ações redutoras de vulnerabilidades. 

Diretrizes sociais: As ações preventivas devem ser pautadas em objetivos realistas e 

possíveis de serem alcançados; Romper com o imaginário que é possível uma 

sociedade sem o uso de drogas; Trabalhar a prevenção desde a infância, no sentido de 

um cuidado que possibilite à criança se encontrar consigo mesma, buscando o 

desenvolvimento de um modo de ser próprio e autêntico; Abordar a prevenção ao uso 

de drogas de maneira ampla, contemplando tanto as drogas lícitas como as ilícitas; 

Considerar no planejamento das ações preventivas os aspectos estatísticos sobre o uso 

de drogas do público-alvo, principalmente, sobre a droga mais utilizada atualmente, 

enfatizando as drogas lícitas (por exemplo: o álcool e o tabaco, como também os 

remédios comercializados legalmente); Incentivar experiências que incluem o respeito 

a si mesmo, aos outros e à dignidade humana, reforçar a autonomia pessoal, 

incentivar o desenvolvimento afetivo e social, a integridade moral, o senso de 

dignidade e de cidadania; Desenvolver atividades que possibilitem a reflexão sobre o 

projeto de vida dos participantes, encorajando o poder de transformação, no sentido 

da construção de sua plena cidadania. (SODELLI, 2010, p.19) 

Concordando com o autor, é necessário pensar na prevenção na perspectiva da redução 

de vulnerabilidades, com objetivos realistas, sem a intenção de acabar com as drogas na 

sociedade, considerar as características do público alvo, com o início da prevenção na 

infância, e tendo continuidade por todo período da escolarização. Dando oportunidade 

para que o aluno tenha capacidade de reflexão crítica sobre suas próprias escolhas, no 
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entanto, devido à pouco idade que se pretende focar, tal intervenção deve ocorrer de 

maneira mais lúdica. 

A partir dessa concepção de prevenção pautada nos princípios da redução de 

vulnerabilidades, cujos objetivos estão voltados para formação integral do aluno como 

um ser humano, contribuindo com elementos para a construção de sua autonomia e 

capacidade futura de refletir sobre suas próprias escolhas e ser responsáveis por elas, 

foram pensadas algumas dinâmicas e jogos como aporte para estimular o fortalecimento 

de valores nas ações de prevenção na escola. 

As dinâmicas a serem apresentadas nesse trabalho são possibilidades de atividades a 

serem inseridas num programa de prevenção como forma de subsidiar professores em 

suas aulas. Foram selecionadas dinâmicas e jogos especialmente direcionadas à pouca 

idade do público alvo,  alunos do ensino fundamental. Nas dinâmicas não são abordados 

os temas relativos às drogas em si, mas sim de fortalecer os valores que são o objetivo 

das mesmas. 
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METODOLOGIA 
 

 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi a combinação entre pesquisa bibliográfica e 

documental. Foi realizada uma pesquisa entre artigos, e teses a partir de palavras chave 

referentes à prevenção do uso nocivo de drogas. 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos como livros, artigos, teses e etc. 

Utiliza-se de dados ou categorias teóricas já trabalhado por outros pesquisadores e 

devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados, 

o pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 

constantes dos textos. (SEVERINO,2004 p.122) 

Já a pesquisa documental, como Severino(2004)  salienta, refere-se a um tipo de pesquisa 

mais ampla, não só de documentos impressos, mas fontes como jornais, fotos, filmes, 

vídeos e gravações. O que caracterizou a pesquisa desse trabalho foi a pesquisa a partir 

de documentos, artigos, teses o que se caracteriza a pesquisa bibliográfica, mas também 

em vídeos, fotos e gravações, características da pesquisa documental. 

Logo após a seleção do material, foi necessária uma análise e interpretação dos mesmos. 

Para Best (1972:152), "representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de 

investigação”. Mostrando-nos assim, que os dados são importantes para proporcionarem 

um sentido às investigações do trabalho de pesquisa. 

Análise (ou explicação). É a tentativa de evidenciar as relações existentes entre o 

fenômeno estudado e outros fatores. Essas relações podem ser “estabelecidas em 

função de suas propriedades relacionais de causa-feito, produtor-produto, de 

correlações, de análise de conteúdo etc. (Trujillo, 1974:178)”.   

Inúmeros artigos e textos foram encontrados para a coleta de dados, entretanto, a partir 

da análise dos mesmos, foi necessária a exclusão de alguns, por não estarem nas 

condições de problematizar as questões presentes nos objetivos do trabalho. 

A ciência, como modalidade do conhecimento só se processa como resultado de 

articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico. Não se reduz a um mero 

levantamento e exposição de fatos ou a uma coleção de dados. Estes precisam ser 

articulados mediante a uma leitura teórica. Só a teoria pode caracterizar como 
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científicos os dados empíricos. Mas, em compensação, ela só gera ciência se estiver 

articulando dados empíricos. (SEVERINO,2004, p.126) 

Portando, a pesquisa bibliográfica, não se limita em apenas repetir o que já foi dito, e sim, 

ser explorada para novas possibilidades e viés de investigação. 

 

 

OBJETIVOS. 
 

O objetivo principal desse trabalho  foi elaborar uma proposta de diminuição das 

vulnerabilidades a partir da prevenção primária, com crianças do Ensino Fundamental. 

Selecionar dinâmicas e jogos com o intuito de reforçar os valores, tais como ética, 

respeito ao próximo, respeito a si mesmo, auxílio na resolução de problemas, 

recuperação da autoestima e etc. 

 

DINÂMICAS REDUTORAS DE VULNERABILIDADES. 

 

A partir de pesquisas realizadas em sites e artigos, foi levantado um acervo de opções de 

dinâmicas ludopedagógicas redutoras de vulnerabilidades, que podem ser utilizadas 

como forma de prevenção primária no ensino fundamental. 

A introdução do lúdico na vida escolar do educando é uma maneira muito eficaz de 

perpassar pelo universo infantil para imprimir-lhe o universo adulto, nossos 

conhecimentos e principalmente a forma de interagirmos. A atividade lúdica é muito 

importante para o desenvolvimento sensório motor e cognitivo, desta forma, torna-se 

uma maneira inconsciente de se aprender, de forma prazerosa e eficaz. 

Crianças do Ensino Fundamental estão na fase de desenvolvimento da autonomia, estão 

no estágio operatório concreto, caracterizado pela aquisição da habilidade de resolver 

problemas concretos onde o declínio do egocentrismo é mais visível. No estágio 

operatório concreto a criança é capaz de levar em conta o ponto de vista do outro, assim 
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os objetos passam a ser mais explorados nas intenções das crianças. Estão em uma rápida 

expansão das habilidades motoras, com maior precisão, exatidão e controle dos 

movimentos, em decorrência do desenvolvimento da força, resistência, tempo de reação, 

velocidade e coordenação. E a partir dessas características pensamos em jogos e 

atividades que potencializassem essas habilidades. 

Piaget constatou que a conservação da substância aparece por volta dos sete-oito 

anos, a do peso por volta dos nove, dez anos e a conservação do volume por volta dos 

onze, doze anos. Ora, apesar destas diferenças cronológicas, diz ele, a criança, para 

justificar suas considerações sucessivas, emprega exatamente os mesmos argumentos 

que se traduzem por expressões verbais rigorosamente idênticas: “nós só esticamos” 

(a bolinha em salsicha) “não tiramos nem pusemos nada”, “é mais comprido, mas é 

mais fino” etc. Isto é indícios que tais noções não dependem só da linguagem [...] 

dependem segundo Piaget da coordenação das ações. Suas observações mostram que 

em certo momento nesses casos, cada deformação levada ao extremo ocasiona a 

possibilitada de um retorno, cada tateio enriquece os pontos de vista da criança, que 

começa a agir e argumentar com uma determinada lógica. (CHIAROTTINO, 1972, p. 21) 

A criança nesse estágio está deixando os traços egocêntricos, o que permite o trabalho 

dos jogos e dinâmicas como metodologia de ensino e aprendizagem. 

Como estamos propondo  atividades para prevenção de redução de vulnerabilidades com 

crianças do ensino fundamental que variam de 6 a 14 anos as dinâmicas tornam-se um 

elemento de grande utilidade. 

Vale ressaltar que é preciso mostrar sentido nos jogos e dinâmicas, é necessário uma 

transposição didática, uma adequação do conteúdo para os alunos. E para além do 

resultado, o processo deverá ter mais importância do que o resultado em si. 

A primeira dinâmica de quebra gelo é a Dinâmica do Nome. Essa dinâmica, além de 

quebrar o gelo, proporciona um preparo para um ambiente acolhedor e democrático, 

onde o aluno se sinta á vontade para expor suas opiniões futuras durante todo o 

processo, além de conhecer os outros alunos. 

A segunda dinâmica realizada é a Dinâmica: Quando me sinto feliz, e quando me sinto 

triste. O objetivo dessa dinâmica é favorecer o processo de autoconhecimento. No 

começo da dinâmica é feito um momento individual, onde o aluno responderá um 
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questionário, e no segundo momento da dinâmica, será socializado e contextualizado 

com a turma. 

Para o fortalecimento de valores, foram pesquisadas  dinâmicas que tivessem como 

objetivo o fortalecimento da autoestima, dinâmicas ajudassem  na resolução de 

problemas, na tomada de decisões, na aquisição do respeito ao próximo e a si mesmo. 

 Essa dinâmica tem como objetivo  fortalecer o senso crítico, principalmente no que se 

refere às  propagandas exibidas nos meios de comunicação de massa. O nome dessa 

dinâmica é Técnica de Massa de modelar. Uma das formas de fortalecer o sujeito é fazer 

com que ele não aceite tudo que ouve e vê como uma razão absoluta. É preciso do 

processo de reflexão crítica, para que o aluno possa decidir por si, o que deve seguir. 

 

Lidando com situações- problema, essa dinâmica tem como objetivo identificar as 

consequências positivas e negativas para as várias alternativas viáveis para situações 

vivenciadas no cotidiano. Quando o foco é a criatividade dos alunos, o professor tem a 

chance de explorar um universo de possibilidades. Dependerá do objetivo, ou do valor 

que será reforçado na dinâmica. Podendo variar de situações onde se necessita respeito 

ao próximo, ou tomada de decisões, até família e sociedade. 

A Arvore do prazer é uma dinâmica que tem como objetivo identificar os fatores de risco 

e proteção que envolvem as situações prazerosas. 

Para que haja uma assimilação com os conteúdos aprendidos nas dinâmicas e os valores 

cujo objetivo é de fortalecimento dos mesmos, várias maneiras de avaliação do resultado 

foram pensadas. Tais como, produção de desenhos, já que se trata de crianças do ensino 

fundamental, elaboração de pequenas encenações, inclusive, para apresentar para os 

pais e escola, em eventos comemorativos. 

Para compor um planejamento, assim que cada dinâmica for encerrada, foi pensado uma 

atividade que seria possível analisar se os alunos conseguiram entender real sentido das 

dinâmicas.  

Como o objetivo dessas dinâmicas é o fortalecimento de valores, além da observação 

diária do professor sobre o comportamento dos alunos, foram pensadas algumas 

atividades. Uma primeira possibilidade é o desenho, onde o aluno poderá ser livre em 

expor o que a dinâmica significou para ele. Dependendo do andamento e do nível 
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cognitivo da turma, pode-se fazer uma análise dos desenhos com os próprios alunos, 

trocando os desenhos entre eles, e dando espaço para as opiniões. 

Outra possibilidade é, como se trata da educação física, e do movimento corporal, poderá 

ser criada uma coreografia, movimentos corporais que mostram onde e como as 

atividades os atingiram.  

O teatro é um meio interessante para avaliar a criatividade dos alunos, e uma atividade 

que poderá ser explorada, como meio de avaliação do processo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho de conclusão de curso buscou evidenciar  a importância da prevenção 

primaria do uso nocivo de drogas nas escolas, com alunos do ensino fundamental, com 

dinâmicas ludo pedagógicas, cujo objetivo é o fortalecimento de valores, como a ética, o 

respeito, a cooperação, ajuda na resolução de problemas, na recuperação da autoestima, 

diminuindo os fatores de risco, com isso as vulnerabilidades. 

O índice dos adolescentes de jovens que consomem drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, 

aumentam a cada ano, como nos mostra o Levantamento Nacional de Álcool e drogas 

(LENAD), na mesma proporção diminui a idade de inicio de experimentação e uso, o que 

exige que as ações preventivas iniciem mais cedo. Metade dos jovens consomem bebidas 

alcoólicas e o consumo se inicia aos 15 anos. Desses, 36% afirmam fazer uso nocivo do 

álcool (bebem quatro ou mais doses em duas horas). 

Na prevenção primária, não é necessário usar o nome da droga em si. Foram usadas 

como método, as dinâmicas que fortalecem valores, que consideram o aluno como 

sujeito de direitos, e trabalham na formação do indivíduo como um todo. Já que na 

mesma, como SODELLI (2010) salienta, o trabalho de prevenção é feito com pessoas que 

ainda não experimentaram, ou que estão na idade em que possivelmente pode se iniciar 

o uso de uma droga lícita ou ilícita. 
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A vulnerabilidade não é algo estático e pontual, mas dinâmico e contínuo, portanto, 

projetos preventivos pontuais, meramente informativos terão resultados limitados. Por 

isso foi pensado um projeto de redução de vulnerabilidades, com dinâmicas 

ludopedagógicas com crianças do ensino fundamental, onde suas atividades possuem um 

objetivo de formação e fortalecimento do indivíduo, sem citar a droga em si e seus 

efeitos. 

Para que haja significado, além do projeto preventivo com suas dinâmicas e materiais 

ludo pedagógicos, o professor regente precisa ter a sensibilidade e disposição na hora do 

fechamento das dinâmicas. Que a conclusão, o fechamento das dinâmicas é tão 

importante quanto vivenciá-las. 
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APÊNDICE 
 

 

 

INAMICA DO NOME: Esta dinâmica propõe um "quebra gelo" entre os participantes. Ela 

pode ser proposta no primeiro dia em que um grupo se encontra. É ótima para gravação 

dos nomes de cada um. Em círculo, assentados ou de pé, os participantes vão um a um ao 

centro da roda (ou no próprio lugar) falam seu nome completo, juntamente com um 

gesto qualquer. Em seguida todos devem dizer o nome da pessoa e repetir o gesto feito 

por ela. 

DINÂMICA QUANDO ESTOU TRISTE E QUANDO ESTOU FELIZ: Será distribuída uma ficha 

para que seja respondida individualmente: O facilitador vai ler cada uma das questões e 

solicitar que os alunos que quiserem, possam compartilhar suas respostas com os 

colegas. Ao respondida as questões, a dinâmica se concretizará com as seguintes 

questões feitas pelo professor facilitador: 1)Existem semelhanças entre as suas respostas 

e as dos colegas? 
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2) Existem diferenças entre as suas respostas e as dos colegas? 

3 )Que importância tem em pensar sobre estas coisas? Coisas que gosto de fazer quando 

estou triste ou feliz, pessoas que posso procurar quando estou triste ou feliz, como a 

pessoa mais feliz que conheço age quando ela está triste? 

4)Como eu gosto que meus amigos ajam quando estou triste ou feliz? 

5)Como eu ajo quando meus amigos estão felizes ou tristes? 

 

DINAMICA TÉCNICA DE MASSA DE MODELAR: O facilitador divide os participantes em 

grupos e explica que cada grupo será de uma agência de publicidade e terá que preparar 

um comercial para divulgação de um novo produto de um dos maiores fabricantes do 

país. Haverá disputa entre os grupos e o fabricante escolherá o melhor comercial. O 

facilitador avisa que o produto é massa de modelar colorida para crianças e adolescentes 

e concede 30 minutos para os grupos prepararem os cartazes e a apresentação. 

Ao final dos 30 minutos eles apresentam a sua propaganda. O facilitador, após as 

apresentações, chama um representante de cada grupo (o "dono da agência") e avisa que 

o fabricante mudou o produto e o grupo terá apenas mais 15 minutos para preparar um 

novo comercial. Nada do que foi feito no cartaz pode ser mudado, apenas poderá ser 

acrescentada uma nova frase ou figuras no cartaz. O novo produto agora é dinamite. A 

massa de modelar pode explodir. Após os 15 minutos, os grupos farão a apresentação do 

comercial e ao final o facilitador discutirá os sentimentos e valores envolvidos com os 

participantes.  

Ao final dessa dinâmica, algumas questões poderão ser feitas para que haja um 

significado. Qual o objetivo das propagandas?; Como elas tentam vender o seu produto?; 

Elas apresentaram todas as características dos produtos? Quais características são 

apresentadas e quais são excluídas? Como elas influenciam os comportamentos dos 

consumidores. 
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DINÂMICA LIDANDO COM SITUAÇÕES-PROBLEMA: Ela consiste em dividir no grupo as 

situações e pedir que cada grupo levante todas as alternativas possíveis, discutindo as 

consequências de cada uma delas.  As situações podem variar de acordo com o objetivo 

que terá.  

 
 


