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SUMÁRIO INTRODUÇÃO
    A disseminação do uso de drogas nos 
dias atuais muito tem preocupado pais, 
educadores, enfim, toda a sociedade. 
Não é incomum a preocupação de 
pais e educadores que buscam uma 
abordagem da questão das drogas tanto 
em família quanto em sala de aula. 
  Esta série foi elaborada com base 
nas necessidades sociais expressas 
de informação a respeito do tema.  
Buscou-se uma reflexão sobre questões, 
de modo informal e interativo com os 
leitores, numa linguagem acessível, que 
poderá contribuir para pais e educadores  
manterem seus filhos e alunos distantes 
das drogas, bem como a identificarem, 
precocemente, se suas crianças ou 
adolescentes estão, de algum modo, 
envolvidos.

Um cordial abraço a todos os leitores!

Prof. M.e Válter Gomes
Reitor
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APRESENTAÇÃO
 O art. 1º da Lei n. 11.343/2006 que instituiu o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad prescreve medidas para a 
prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários 
e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.
 Em que pese a existência da legislação, a preocupação de pais e 
educadores tem-se mostrado evidente quando se trata de prevenção. 
Sabemos que a tarefa não é fácil e que fazem o possível para orientar 
seus filhos e alunos sobre o assunto da melhor forma possível.
 Assim, o escopo da presente Cartilha é orientar, levando à reflexão 
pais e educadores sabe como proceder para prevenir quanto ao 
uso das drogas. É importante conhecer alguns dados que podem 
ser eficazes na prevenção do uso de drogas a fim de saberem lidar, 
eficazmente, com crianças e/ou adolescentes que necessitam de 
atenção especial nesta área.
   A atuação do professor e da escola junto aos alunos nessa prevenção 
pode desenvolver-se de modo a levar seus alunos a refletirem quanto à 
sua percepção sobre o uso de drogas bem como suas consequências.
 Para os pais, existe a possibilidade de repensarem seus 
comportamentos por meio de orientações, amor e exemplos 
adequados. 
  Havendo envolvimento de ações do Poder Público, aliadas ao 
empenho de cada pessoa e de cada comunidade, acredito estarmos, 
dessa forma, contribuindo com a nossa parte.

    Boa leitura!

Araxá, Dezembro/2013.

Prof. M.e Nilson Vieira de Carvalho
Coordenador do Curso de Direito

Profa. M.e Eliana Maria Pavan de Oliveira
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica

1.1 COMO O PROFESSOR DEVE 
PROCEDER AO IDENTIFICAR EM SEUS 
ALUNOS POSSÍVEIS PROBLEMAS COM 
DROGAS?
    O professor deve conhecer melhor seu 
aluno por meio de conversas, diálogos. 
Em seguida, deverá comunicar à 
Direção Escolar e, então, levarem o fato 
ao conhecimento dos pais do estudante.

1.2 FRENTE A CASOS PROBLEMÁTICOS, 
COMO SE ORIENTAR?
   A escola, juntamente com seu corpo 
docente, tem por obrigação capacitar-
se para enfrentar preventivamente as 
drogas, uma vez que a possibilidade de 
contato de seus alunos com elas é muito 
grande. Aos pais cabe aliar-se à escola, 
buscando precaver que seus filhos se 
envolvam nesse mundo prejudicial.
 Escola e professor podem buscar 
orientações específicas em entidades 
ou clínicas de reabilitação, que acolhem 
jovens usuários de drogas, em busca de 

informações mais adequadas de como 
lidar com tal fato no sentido de minimizar 
esse problema.
 Quanto mais próximos estiverem 
educador, escola e família, rumo à 
educação dos jovens, mais e melhores 
serão os resultados, porque essa não é 
uma ação individualizada, mas sim, um 
trabalho em rede de relacionamentos. 

1.3 AÇÕES PREVENTIVAS
1.3.1 Palestras
  A realização de palestras sobre as 
consequências do uso das drogas pode 
ser um meio de orientação. Porém, para 
que surta um efeito eficaz deverá haver :
  • Preparação dos alunos. Deve-se 
envolvê-los em discussões de grupos 
para organizar dúvidas e comentários, 
fazer depoimentos ou analisar artigos 
de jornais ou revistas. Estimular o 
pensamento crítico em relação ao 
assunto nessas discussões.

   TIBA, Içami. Anjos Caídos: Como prevenir e Eliminar as Drogas na Vida do Adolescente.14ª Ed. São Paulo: Gente, 

2003. Presidência da República. Gabinete de Segurança Institucional. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 

Drogas: Cartilha para educadores.2. ed. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.slideshare.net/tecampinasoeste/

cartilha-drogaseducadores>. Acesso em 25 set. 2013.
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   • Após a palestra, proporcionar uma 
discussão em classe e convidar os 
alunos a escrever críticas sobre o 
evento, analisando os pontos positivos 
e negativos. Deve-se demonstrar o 
respeito pelas opiniões divergentes, 
buscando a sinceridade dos alunos. 
Sugere-se que leiam sem ter que assinar 
o nome, resguardando-se a identidade 
do aluno.
   • As palestras, se houver, devem 
estabelecer um sincero diálogo com 
os adolescentes, do contrário serão 
ineficazes.

1.3.2 Eventos contra drogas
   Ações do tipo eventos contra drogas 

na escola, como Semana de Combate 
ao Uso de Drogas, entre outros, 
podem contribuir, significativamente, na 
conscientização dos jovens.
  É preciso que pais e educadores 
atentem às seguintes ações: informar, 
orientar e acompanhar suas crianças e 
adolescentes.
  Outra possiblidade é que se possibilite 
aos alunos o contato responsável com 
clínicas de reabilitação de usuários 
de drogas ou, ainda, que tenham a 
oportunidade de conversar com quem 
já foi usuário. Nesse caso, caberá 
ao educador mostrar ao jovem essa 
realidade que ele talvez não conheça. 

  TIBA, Içami. Anjos Caídos: Como prevenir e Eliminar as Drogas na Vida do Adolescente.14. ed. São Paulo: Gente, 

2003.   PROERD. Capacitando os pais para ajudarem os filhos a fazerem escolhas positivas. Programa Educacional de 

resistência às Drogas. Polícia Militas de Minas Gerais, 2004.   PROERD. Capacitando os pais para ajudarem os filhos 

a fazerem escolhas positivas. Programa Educacional de resistência às Drogas. Polícia Militas de Minas Gerais, 2004.

 • Cabe aos pais supervisionar 
atentamente seus filhos, tendo 
conhecimento dos seguintes fatos: onde 
estão, com quem estão e o que estão 
fazendo. 
  Isso porque “crianças e jovens que 
passam a maior parte do seu tempo 
sem supervisão são mais suscetíveis ao 
uso de drogas lícitas ou ilícitas.” 
    Nesse sentido, deve-se observar que : 
 • O risco é menor quando os filhos 
passam a maior parte do tempo com os 
pais ou com adultos responsáveis.
  • Os pais precisam conhecer os amigos 
de seus filhos e os pais deles.
 • Os pais precisam estar preparados 
para dizer não a pedidos para ir a shows 
e festas que não tenham supervisão de 
adultos.
  • É preciso se certificar de que aquilo 
que os filhos fazem longe de casa esteja 
de acordo com as regras e os valores 
familiares. 
    •  Ensine às crianças e aos adolescentes 
o valor que eles têm, fazendo-os 
sentirem-se amados e valorizados em 
tudo o que fazem.  Nesse aspecto, uma 
boa conversa é importante. Demonstre 
que confia neles e que são importantes 
para você e para a família tal como 
são. Isso os ajudará a sentirem-se mais 
confiantes frente à vida. 
  • Incentive os interesses, ajudando-os 
a descobrir um objetivo de vida. Isso fará 
com que escolham companhias afins.
 • Tenha uma boa comunicação com 
seus filhos, compartilhe sentimentos. 
Com um diálogo aberto, exponha suas 

preocupações, comece a falar com eles 
sobre situações específicas que talvez 
venham a enfrentar, para juntos, criarem 
um plano abrangente sobre como lidar 
com essas situações. “Esse é um 
momento importante para falar com 
seus filhos e ajudá-los a decidir como 
vão agir diante de tais circunstâncias.”

2. COMO AJUDAR OS JOVENS A LIDAREM COM 
AS PRESSÕES DO MEIO

  Disponível em: <http://familia.com.br/tres-maneiras-de-

ajudar-seu-filho-adolescente-a-vencer-a-pressao-dos-

colegas>. Acesso em> out. 2013.

  Disponível em: <http://familia.com.br/tres-maneiras-de-

ajudar-seu-filho-adolescente-a-vencer-a-pressao-dos-

colegas>. Acesso em> out. 2013.

  NACOA ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA FILHOS 

DE ALCOÓLICOS E DEPENDENTES QUÍMICOS. 

Disponível em: <http://www.nacoa.com.br/o-que-posso-

dizer-para-meu-filho>. Acesso em:  07 out. 2013.
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 “Se um jovem já está familiarizado com 
uma escolha que lhe é apresentada, 
e se já decidiu como vai reagir, é 
bem mais provável que siga o plano, 
conforme decidido anteriormente, do 
que se jamais tiver conversado sobre 
aquela situação.”   
 “Envolver-se em atividades divertidas 
na escola ou perto de casa, como a 
banda da escola, esportes, escotismo 
ou outras atividades divertidas. Realizar 
essas atividades pode ajudá-lo a 
esquecer um pouco os problemas em 
casa e ele pode aprender  coisas novas 
sobre eles mesmos e sobre como outras 
pessoas vivem”. 

2.1 DANDO EXEMPLO
2.1.1 Os pais 
É sabido que cabe aos pais dar exemplo 
de suas atitudes, fazendo com que seus 
filhos, de algum modo, os tenham como 
modelos. Pais admiráveis dão bons 
exemplos.

2.2.2 Os educadores  
 Os educadores são exemplos 
de referências para crianças e 
adolescentes. O ideal seria que não 
tivessem qualquer vício social, que 
não bebessem, não fumassem, que se 
alimentassem adequadamente, fossem 
ponderados, justos, bem dispostos, etc. 
   Ocorre que, na prática, somos adultos 
que buscam nos tornarmos seres 
humanos melhores. Então, fica a reflexão 

sobre os nossos comportamentos em 
relação aos nossos alunos.

  Quando a criança ou o adolescente 
vive com pais que possuem algum 
vício negativo à saúde, sentir medo 
ou solidão é normal. É confuso odiar 
a doença do alcoolismo, por exemplo, 
e, ao mesmo tempo, amar seus pais. 
Todas as pessoas têm sentimentos 
confusos, dois sentimentos diferentes 
ao mesmo tempo. Essa é a forma como 
muitos jovens sentem-se a respeito 
de seus pais ou mães, possuidores de 
vícios prejudiciais à saúde e à vida.  
    Então, nesse caso, é importante 
refletir sobre o assunto seriamente. Se 
acaso necessário for, buscar ajuda, 
como, por exemplo, aconselhamentos 
de médicos, assistentes sociais, etc., 
seria extremamente pertinente.

3. VIVÊNCIA COM PAIS 
QUE POSSUAM ALGUM 
VÍCIO

    Drogas: Cartilha para educadores. 2. ed. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.slideshare.net/tecampinasoeste/

cartilha-drogaseducadores>. Acesso em 02 out. 2013. Drogas: Cartilha para educadores. 2. ed. Brasília, 2010. 

Disponível em: <http://www.slideshare.net/tecampinasoeste/cartilha-drogaseducadores>. Acesso em 02 out. 2013.p. 

16. NACOA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA FILHOS DE ALCOÓLICOS E DEPENDENTES QUIMICOS. Quais são 

as mensagens que posso passar para meu filho. Disponível em: <http://www.nacoa.com.br/o-que-posso-dizer-para-

meu-filho>. Acesso em: 05 out. 2013.

4. ESCOLA, PREVENÇÃO E PARCERIAS

Buscando a prevenção às drogas, a 
escola poderá oportunizar parcerias 
com setores próximos à sua vizinhança, 
criando regras de convivência, mediante 
a elaboração de um instrumento 
normatizador. 
 Nesse sentido, podem colaborar, 
ativamente, Ministério Público, Conselhos 
Tutelares, clubes, associações de 
bairro, igrejas, dentre outros. Uma vez 
criado o documento, este deverá ser 
encaminhado com cópias para todos os 
participantes.
 Pode-se elaborar questionamentos 
sobre como estabelecer tais regras, a 
saber:
 • Quais são as normas sobre o fumo 
dentro do estabelecimento escolar?

 • Toleram-se bebidas alcoólicas nas 
redondezas da escola? 
 • Qual o procedimento recomendável 
para o educador que tem evidência de 
uso de drogas e/ou tráfico entre seus 
alunos?
  • A quem/onde recorrer?
  • Quais as medidas cabíveis em caso de 
as regras não serem cumpridas?
  • O que será comunicado aos pais?
 • O que será de responsabilidade da 
escola?
 • Poderá a vizinhança também avisar 
a escola sobre o envolvimento de seus 
alunos com as drogas – uso, tráfico, 
efeito de drogas? 

  Drogas: Cartilha para educadores. 2. ed. Brasília, 2010. p. 20, 21. Disponível em: <http://www.slideshare.net/

tecampinasoeste/cartilha-drogaseducadores>. Acesso em 02 out. 2013. 

  BALTIERI, Danilo.  Cyber drogas. UOL. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/vyaestelar/filho_experimentou_

maconha.htm >.     Acesso em: 07 out. 2014. 
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5. O QUE FAZER QUANDO O JOVEM EXPERIMENTA A DROGA
Devem-se observar os aspectos :
a) O uso de maconha pode ser um problema 
relacionado a muitos outros pelos quais o usuário 
está passando.
b)  Se  as provas do consumo forem evidentes, 
o familiar deve propor ao jovem a procura de 
um especialista, baseando-se nesses fatos. O 
especialista deve ser um profissional da área da 
saúde devidamente  especializado na matéria; 
podendo ser um psiquiatra ou um psicólogo.
c) Mostrar o quanto determinados comportamentos, 
assumidos pelo usuário estão provocando-lhe 
prejuízos, sem necessariamente relacioná-los ao 
consumo da maconha, pode motivar o jovem a 
procurar ajuda especializada. Por exemplo, você 
poderia dizer ao seu filho que ele tem estado mais 
desanimado, não querendo mais estudar e esse fato 
pode estar relacionado a algum problema de saúde, 
sem atribuir este “desânimo” ao consumo de droga.
d) Se os familiares fingirem que tudo está bem, 
fornecerem dinheiro para o usuário ou pedirem para 
que ele use a droga em casa, devem estar cientes 
de que essas condutas reforçarão a manutenção e a 
piora do padrão de consumo.

5.1 O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER PARA AJUDAR 
UM ALUNO/FILHO QUE APRESENTA PROBLEMAS 
COM DROGAS

Caso você tenha um aluno que precise de uma ajuda 
individualizada, veja as sugestões :
 • Coloque claramente sua preocupação com o 
comportamento dele(a), de modo calmo, dando-lhe 
exemplos bem concretos e específicos de episódios 
que você observou.
 • Evite fazer julgamentos, sermões. Isso só vai 
colocar o estudante na defensiva e aumentar a culpa.

 • Enfatize que a situação em que ele se encontra só 
pode mudar, se ele assumir a responsabilidade de 
mudá-la. Cabe a ele a decisão final, embora possa 
haver ajuda de outros.
 • Ofereça opções de comportamentos alternativos e 
convide-o a refletir. Não exija que ele se comprometa 
com nada de imediato, a não ser o de refletir sobre o 
que você falou.
 • Enfatize que ele(a) é capaz de mudar, que, embora 
possa parecer difícil, é possível. Começar com pequenos 
passos pode ser a melhor maneira de conseguir mais;
 • Ensine o a andar em grupos.
 • Demonstre que “pode correr e buscar ajuda se sentir-
se ameaçado”;
 • Deixe claro que todos têm direitos: “o de ser você 
mesmo, de dizer o que pensa e dizer não.”

5.2 ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO
Melhorar a percepção sobre as normas de 
comportamentos entre jovens.
 •Estudantes de alto risco tendem a uma concepção 
deformada da realidade que, quando corrigida, tendem 
a reconsiderar o uso de substâncias.
 •Devem-se aplicar exercícios para que o jovem 
envolva-se em desafios típicos da idade como: “vencer 
a timidez, aprender a se comunicar, agir diante de 
agressões, tomar decisões pessoais e na vida escolar.”  
Pesquisas mostram que esses são os desafios mais 
comuns para o uso de drogas diante da insegurança. 

  Drogas: Cartilha para educadores. 2. Ed. Brasília, DF – 2011. Disponível 

em:<http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/

Publicacoes/cartilhas/328193.pdf>. Acesso em: 07 out. 2013.

  PROERD. Capacitando os pais para ajudarem os filhos a fazerem escolhas 

positivas. Programa Educacional de resistência às Drogas. Polícia Militas de 

Minas Gerais, 2004.
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6. LEI DE DROGAS

  A Lei n. 11.343/2006 institui o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas – SISNAD, que prescreve 
medidas para prevenção ao uso 
indevido, atenção e reinserção social 
de usuários e dependentes de drogas; 
estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico 
ilícito de drogas. (art. 1o) 

6.1 PARA EFEITOS DA LEI N.11.343/2006, 
O QUE SÃO DROGAS?

O parágrafo único do art. 1º, da Lei n. 
11.343/2006 reza que drogas são as 
substâncias ou os produtos capazes 
de causar dependência, assim 
especificados em lei ou relacionados em 

listas atualizadas periodicamente pelo 
Poder Executivo da União. 
Por sua vez, o art. 2º, dessa mesma 
lei, informa que são proibidas, em 
todo o território nacional, as drogas, 
bem como o plantio, a cultura, a 
colheita e a exploração de vegetais 
e substratos dos quais possam ser 
extraídas ou produzidas drogas, 
ressalvada a hipótese de autorização 
legal ou regulamentar, bem como o 
que estabelece a Convenção de Viena, 
das Nações Unidas, sobre Substâncias 
Psicotrópicas, de 1971, a respeito de 
plantas de uso estritamente ritualístico-
religioso.

  PROERD. Capacitando os pais para ajudarem os filhos a fazerem escolhas positivas. Programa Educacional de 

resistência às Drogas. Polícia Militas de Minas Gerais, 2004.

  Presidência da República. Gabinete de Segurança Institucional. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 

Drogas: Cartilha para educadores.2. ed. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/

biblioteca/documentos/Publicacoes/cartilhas/328193.pdf>. Acesso em: 07 out. 2013.

  BRASIL. Lei n. 11343/2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas 

para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas 

para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. Brasília,  

23  de  agosto  de  2006. Diário Oficial da União de 24 ago. 2006. 

6.1.1 Implicações das drogas nas pessoas 
   O efeito que a droga causa nas pessoas 
nem sempre é o mesmo; pode variar de 
pessoa para pessoa, de ambiente ou da 
própria droga.
   As drogas possuem diversos tipos com 
características diferenciadas, podendo 
produzir efeitos diversos no organismo 
humano, dependendo da quantidade e 
da qualidade da droga usada. 
Cada indivíduo pode apresentar, 
dependendo das características 
biológicas, sintomas diferentes. Do 
mesmo modo, o meio ambiente poderá 
refletir na reação que a droga pode 
produzir.

6.2 EXEMPLOS DE DROGAS CONSIDERADAS 

LÍCITAS E ILÍCITAS 
 • Geralmente o adolescente inicia-se 
no uso de drogas, consumindo as lícitas 
como o álcool, o tabaco, o solvente, 
barbitúricos, cafeína, etc. 
  •  Não se pode esquecer de que o 
álcool e o tabaco estão proibidos para 
menores de 18 anos.
 • São consideradas, dentre outras 
ilícitas, as drogas: cocaína, maconha, 
LSD, crack, ecstasy.

6.2.1 Drogas estimulantes
  São as que provocam o aumento da 
atividade cerebral como a anfetamina, 
cocaína, nicotina, etc. Como resultado, 

observa-se dilatação das pupilas, 
elevação da pressão arterial e 
taquicardia. O indivíduo com a síndrome 
de abstinência possui como sintoma a 
depressão.

6.2.2 Perturbadores
 São as drogas que provocam 
alterações sensoriais e de perturbações 
da realidade. Tem-se a maconha, o 
LSD, a Ayhuasca (Santo Daime). São 
consumidas, fumadas ou ingeridas, 
provocando, em doses elevadas, 
lentidão às respostas motoras, irritação 
dos olhos, aumento do ritmo cardíaco. 

6.2.3 Depressores
   São as drogas que diminuem a atividade 
do Sistema Nervoso Central, causando 
depressão respiratória, indução do sono 
e diminuição da temperatura corpórea.

  Presidência da República. Gabinete de Segurança Institucional. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas: 

Cartilha sobre cocaína, maconha e inalantes. 2. ed. Brasília – DF, 2010. p. 9. Disponível em: <http://www.slideshare.

net/robsonqsmsrs/cartilha-maconha-cocainainalantes>.  Acesso em: 17 nov. 2013.

  NÚCLEOS DE ESTUDO DE SAÚDE DO ADOLESCENTE – NESA/UERJ . Apoio Ministério da Saúde e Fundação 

W.K Kellogg. Drogadição.  Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/multimedia/adolescente/drogas2.

swf >. Acesso em: 20 out. 2013.
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7. CONHECENDO ALGUNS CONCEITOS

ABSTINÊNCIA
É o conjunto de sintomas decorrentes 
da redução ou da suspensão brusca 
das drogas. A abstinência pode ser 
manifestada em vômitos, dores, 
tremores, etc.

DEPENDÊNCIA
É o estado emocional ou o físico, 
caracterizado pela necessidade urgente 
da droga. A dependência física é um 
processo do organismo que independe 
da vontade do indivíduo. Por sua vez, 
a dependência psíquica caracteriza-se 
pelo uso da droga, de forma contínua ou 
periódica, para a obtenção da satisfação 
emocional, prazer e alívio dos sintomas 
de abstinência.

DROGAS
São substâncias que agem no 
organismo, modificando uma ou mais 
funções.

ENTORPECENTE
É a substância simples ou composta, 
natural ou sintética, que causa a 
sensação de torpor (sonolência).

INTOXICAÇÃO
É caracterizada por mudanças no 
funcionamento fisiológico, psicológico, 
afetivo e cognitivo, como consequência 
do consumo excessivo de drogas.

SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA
É aquela que causa modificação no 
funcionamento do Sistema Nervoso 
Central – SNC.

TOLERÂNCIA
É a necessidade de aumentar a 
quantidade das drogas para obter os 
mesmos efeitos.

TÓXICO 
É a substância simples ou composta, 
natural ou sintética, que intoxica ou 
envenena.

TOXICOMANIA
É o hábito mórbido de tomar doses 
crescentes de substâncias tóxicas ou 
estupefacientes (éter, morfina, cocaína, 
ópio), que se denomina toxicomania.
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