
O AMBIENTE ESCOLAR E SEU PAPEL DE EDUCAR NA PREVENÇÃO DE 

DROGAS ABUSIVAS: UM PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

THE SCHOOL ENVIRONMENT AND ITS ROLE OF EDUCATION IN THE 
PREVENTION OF ABUSIVE DRUGS: AN INTERVENTION PROJECT 

 

 

Christiana Maria Reis Barroso Soares¹, Flávia Araújo Cardoso Procópio2 

 

 

¹Mestra em Engenharia Biomédica pela Universidade Camilo Castelo Branco, Fisioterapeuta, 

Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família e Comunidade- UFPI. Teresina. Brasil. 

christianabarroso@hotmail.com 

2
Especialização em Urgência e Emergência pelo Centro Universitário Internacional-UNINTER 

(2013), Especialização em Gestão em Saúde( 2015), Especialização em Enfermagem 

Obstétrica pela IESM (2017). 

  



RESUMO 

 

A violência relacionada ao consumo de drogas abusivas por adolescentes tem 

aumentado nos últimos anos. A partir do diagnóstico situacional foi possível observar 

os principais problemas vivenciados na comunidade escolar do município de Colônia 

do Piauí. Observou-se aumento da violência nas escolas e grande número de 

adolescentes envolvidos com drogas abusivas. Diante dessa problemática, o presente 

estudo tem por objetivo elaborar um projeto de intervenção que promova ações 

positivas que auxiliem na prevenção do uso indevido de drogas abusivas e suas 

consequências, bem como intervir frente a violência no ambiente escolar, como 

consequência do uso de drogas. O plano operativo expôs estratégias a serem 

desenvolvidas por profissionais de saúde em prazos determinados. Com isso, espera-

se que haja uma redução da violência urbana e no ambiente escolar, como 

consequência do uso de drogas, bem como melhorar a adesão dos adolescentes a 

programas de prevenção e promoção da saúde, no que diz respeito ao uso de drogas 

abusivas.  
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SUMARY 

 

Violence related to abuse of abusive drugs by adolescents has increased in recent 

years. From the situational diagnosis it was possible to observe the main problems 

experienced in the school community of the city of Colônia do Piauí. There was an 

increase in violence in schools and a large number of adolescents involved in abusive 

drugs. In view of this problem, the present study aims to develop an intervention project 

that promotes positive actions that help prevent abuse of abusive drugs and their 

consequences, as well as intervene against violence in the school environment, as a 

consequence of drug use. The operational plan outlined strategies to be developed by 

health professionals within certain deadlines. As a result, it is expected that there will 

be a reduction in urban violence and in the school environment as a consequence of 

drug use, as well as to improve adolescents' adherence to prevention and health 

promotion programs with regard to the use of abusive drugs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumo de drogas abusivas, por brasileiros, tem aumentado nos últimos 

anos. Os agravos provenientes da dependência afetam a saúde, o relacionamento 

familiar e social do consumidor. A dependência química tem sido um grande desafio 

para saúde pública, sendo a prevenção de fundamental importância, porém, ações 

objetivando minimizar os impactos das drogas nas pessoas, famílias e comunidades 

devem ser valorizadas (LIMA, 2014). 

Do ponto de vista epidemiológico, os dados sobre o consumo de drogas são 

preocupantes. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), divulgada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de jovens que 

já experimentaram bebidas alcóolicas e drogas ilícitas aumentaram, subindo, de 

50,3%, em 2012, para 55,5% em 2015 a taxa dos que experimentaram bebidas 

alcoólicas, e de 7,3% para 9% a taxa dos que usaram drogas ilícitas (JORNAL O 

GLOBO).Tais constatações indicam a necessidade da efetivação de ações preventivas 

e de promoção de saúde, visando reduzir danos causados pelo consumo abusivo de 

álcool e outras drogas. E a escola tem sido considerada um espaço ideal para essas 

ações (MOREIRA; VÓVIO; MICHELI, 2015). 

A escola é entendida como uma instituição que se dedica ao processo de ensino 

e aprendizagem entre aluno e docente. É também um espaço onde o aluno deve 

aprender a se prevenir contra violência praticada na sociedade em que vivemos, bem 

como conhecer quais os comportamentos desviantes e atitudes não aceitas pela 

sociedade. 

O interesse por esse projeto de intervenção surgiu diante dos casos de drogas 

no município de Colônia do Piauí, a exemplo do que ocorre no país. Os profissionais 

de saúde, que atuam na saúde de adolescentes, necessitam elaborar ações de 

intervenções preventivas sobre o comportamento do adolescente frente ao uso das 

drogas, uma vez que a adolescência é uma etapa da vida extremamente vulnerável e 

necessita ser inserida em programas preventivos, com vista à manutenção de 

comportamentos saudáveis objetivando promover uma melhor qualidade de vida 

(PEDROSA; COSTA; CITÓ; et al., 2015). 

Acredita-se que o ambiente escolar, local frequentado pelos adolescentes, é 

ideal para o desenvolvimento de estratégias educativas para prevenção do uso de 

drogas, tendo como consequências uma mudança no comportamento (PEDROSA; 

COSTA; CITÓ; et al., 2015). Afinal, a escola exerce um papel fundamental na 

formação do indivíduo, na construção de projetos de vida e na socialização e inclusão 

social de crianças e adolescentes (CORDEIRO; SILVA; VECCHIA, 2016). 



Com base no exposto, o objetivo deste trabalho é promover ações positivas que 

auxiliem na prevenção do uso indevido de drogas abusivas e suas consequências 

tendo como finalidade melhorar a adesão dos adolescentes a programas de 

prevenção e promoção da saúde, no que diz respeito uso de drogas abusivas, bem 

como intervir frente a violência no ambiente escolar e comunidade como consequência 

do uso de drogas. 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

Promover ações positivas que auxiliem na prevenção do uso indevido de drogas 

abusivas e suas consequências. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Conscientizar o não uso de drogas abusivas; 

 Fazer com que os alunos compreendam os efeitos que as drogas causam no 

corpo; 

 Orientar educadores, pais, familiares e alunos na busca de ações preventivas 

frente ao uso de drogas; 

 Oportunizar reflexões sobre fatores econômicos, familiares e sociais que 

influenciam no uso de drogas; 

 Propiciar a discussão de situações diárias relacionadas ao uso, abuso ou 

tráfico de drogas. 

  



2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Drogas 

 

O uso de drogas é um fenômeno bastante antigo na história da humanidade e 

constitui um grave problema de saúde pública, com diversas consequências sociais e 

pessoais no futuro de toda uma sociedade. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define as drogas como qualquer 

entidade química ou mistura de entidades (mas outra que não aquelas necessárias 

para a manutenção da saúde como, por exemplo, água e oxigênio) que alteram a 

função biológica e possivelmente a sua estrutura. As drogas, ao atuarem sobre o 

sistema nervoso central, transformam o comportamento das pessoas, devendo serem 

usadas apenas quando prescritas pelos médicos devido a sua acuidade, tendo em 

vista que podem ocorrer reações e efeitos adversos e inesperados (TATAGIBA, 2016). 

São várias as drogas em que os adolescentes estão sujeitos a experimentar. 

Entre todas, serão apresentadas as mais utilizadas por eles atualmente. 

A maconha é conhecida a anos e vem sendo utilizada por suas propriedades 

medicinais quanto por seus efeitos psicoativos, dando a sensação de bem-estar. Ela é 

a droga menos perigosa e a que oferece menor risco de morte (MENDES, 2014). 

O crack pode causar sérios problemas nos pulmões causando a asma, 

hemorragia ou até edema pulmonar; provoca problemas respiratórios, tosse e perda 

de peso. Seu consumo também está bastante exposto ao crime e à violência. 

Segundo uma pesquisa realizada, cerca de 87% usuários da droga já se envolveram 

em atos violentos (MENDES, 2014). 

A cocaína é uma substância natural extraída das folhas da Erytroxylon coca, 

vem em forma de sal e é um estimulante perigoso, que atua no sistema nervoso 

provocando euforia e sensação de onipotência. Pode provocar derrames, atrofia 

cerebral, ataques cardíacos e aumentar a pressão arterial. O maior problema é que o 

efeito prazeroso da cocaína é relativamente rápido. Dura de 10 a 30 minutos e vem 

acompanhada de uma profunda depressão (MENDES, 2014). 

Por fim, além do álcool e do cigarro, são vários os entorpecentes utilizados 

continuamente pelos adolescentes, como estes, apresentados como exemplo. Muitas 

vezes, dependendo do tipo de droga, é extremamente difícil lutar contra essas 

substâncias, pois são muito intensos.  

 

2.2 As Drogas na Adolescência 

 



Segundo Relatório 2018 do Escritório das Nações Unidas sobre drogas e Crime, 

o uso não medicinal de medicamentos sob prescrição está se tornando uma enorme 

ameaça para a saúde pública e o cumprimento da lei no mundo, com opioides sendo 

responsáveis pelos maiores danos, contabilizando 76% de mortes envolvendo 

distúrbios relacionados ao uso de drogas. Além disso, drogas como a heroína e a 

cocaína, que tem estado disponíveis por um período significativo, coexistem de modo 

crescente com novas substancias psicoativas e medicamentos sob prescrição, 

havendo aumento no fluxo de preparações farmacêuticas de origens pouco claras 

destinadas ao uso não medicinal, juntamente com o poli uso de drogas e o poli tráfico 

de drogas (UNODC, 2018). 

A respeito da situação do consumo de drogas no Brasil o relatório da UNODC de 

2018 evidenciou que o Brasil é o maior mercado de derivados de ópio (como heroína) 

na América do SUL e existe cerca de 600 mil pessoas que consomem a droga no país 

(UNODC, 2018). Portanto, o aumento abusivo do uso de drogas é realidade na 

sociedade brasileira, fato agravante quando se compreende que a mesma não está 

adaptada e preparada para lidar com este crescimento. Esse fato remete a 

necessidade de um trabalho multiprofissional e intersetorial para tentar reduzir danos a 

sociedade principalmente em relação aos adolescentes devido a peculiaridades nesta 

fase. 

Embora o homem adulto faça uso de drogas desde os tempos primórdios, o 

abuso de drogas por adolescentes foi reconhecido como um problema agravante 

somente no século XX, ao final dos anos 50, com os primeiros relatos do uso de 

solventes. Nos anos 60, com os movimentos jovens ganhando força, as substâncias 

químicas, principalmente a maconha e os alucinógenos, começaram a fazer parte de 

seu mundo e, desde então, as drogas povoam parte do cenário internacional (ROSA, 

2013).  

A adolescência é vista como uma etapa de transição entre a fase inicial a 

infância, para a fase permanente, a adulta. Muitas modificações acontecem neste ser, 

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

culturas (CANAVEZ et al., 2010). Pode-se então avaliar o quanto essa fase é 

importante na formação de um indivíduo e constatar as consequências que o mesmo 

sofrerá se esta maturação não ocorre de forma apropriada. 

Segundo Silva (2011), a adolescência tem sido considerada como uma fase 

cheia de instabilidades e questionamentos, que si caracteriza por uma imensa busca 

de si mesmo e da própria identidade, todas as escolhas de vidas feitas pelos pais são 

criticadas, buscando assim a liberdade e a autoafirmação.  



Vivemos, atualmente, numa sociedade onde os adolescentes tendem a adotar 

hábitos de condutas que não são saudáveis tais como: fumar, usar drogas lícitas e 

muitas vezes ilícitas, ingerir álcool, dentre outras, que aliados ao sedentarismo, 

colocam em risco a saúde. Na busca da autonomia do adolescente é natural que 

certas atitudes sejam arriscadas. Cabe aos adultos não ameaçar, mas ensinar a 

conquista da autonomia e da liberdade com a devida responsabilidade (ROSA, 2013). 

O consumo de álcool e outras drogas são causas conhecidas de morbidade, 

mortalidade e danos sociais ao redor do mundo, sendo um componente importante da 

carga global de doenças (WHO, 2014). O álcool e as drogas ilícitas estão classificados 

entre os principais fatores de riscos acidentais em adolescentes de 10 a 24 anos 

(GORE et al, 2011).  

De acordo com estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas Psicotrópicas (CARLINI et al., 2010), sobre o consumo de drogas entre os 

estudantes brasileiros de 12 a 18 anos, 42,4% e 9,6% dos estudantes relataram terem 

feito uso de álcool e tabaco respectivamente. Em relação ao consumo de drogas 

ilícitas, 25,5% dos estudantes alegaram terem experimentado pelo menos uma vez na 

vida. A idade inicial de uso de cigarros pelos adolescentes brasileiro é de 14,7 anos, 

seguida pelo uso de álcool cuja média de idade de início de uso foi de 15,8 anos 

(VALENTE, 2016) 

Portanto, compreende-se que é acentuada a vulnerabilidade nessa faixa etária 

para o uso e abuso de substâncias psicoativas, que levam ao aumento do risco de 

violência. Para tanto, considera-se que ações de proteção e a garantia dos direitos 

universais de crianças e adolescentes devem ser implementadas, com a finalidade de 

diminuir os riscos sociais atribuídos à esta parcela da população (SOUZA et al., 2015). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8069/90 institui a proteção contra o uso 

de substâncias psicotrópicas quando proíbe a venda de produtos que podem causar 

dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes (Art. 242) (ELICKER et al., 

2015). Enquanto o Art. 100 sugere que se leve em conta as necessidades 

pedagógicas das crianças e adolescentes, o Art. 101 antevê ações que abrangem 

apoio, orientação e tratamento para aqueles com problemas relacionados ao uso de 

álcool e drogas (SOUZA et al., 2015). 

Nesse sentido é imprescindível inserir programas voltados para a prevenção e 

assistência, tendo em vista que o consumo de substâncias psicotrópicas tem se 

começado cada vez mais cedo, sendo o adolescente o principal alvo das drogas legais 

(álcool e tabaco) e ilegais, que na maioria das vezes remete à possibilidade de 

envolvimento com o tráfico, como forma de custear sua dependência química (SOUZA 

et al., 2015).  



Segundo especialistas, a prevenção é a melhor maneira de lidar com essa 

questão, assim, a escola sido considerada um espaço privilegiado para ações 

preventivas de combate as drogas (MOREIRA et al., 2015). 

 

2.3 As Drogas Dentro das Escolas e seu Papel Preventivo 

 

A escola tem papel fundamental na formação do ser humano. É sua 

responsabilidade garantir o acesso aos saberes historicamente acumulados e 

promover um espaço de formação e informação no qual o aluno seja capaz de 

socializar conhecimentos e estabelecer um posicionamento crítico frente à realidade 

em que está inserido. Além disso, tem a função de integração de temas sociais que 

propiciem o desenvolvimento do aluno e a promoção da saúde. 

A escola deve estar aberta para encarar juntamente com a sociedade todas as 

problemáticas que irão surgindo. No dia-a-dia, convivemos com o problema uso de 

drogas principalmente por adolescentes, dentro e fora do ambiente escolar e a escola 

se encontra em situação de acesso a esse público, uma vez que recebe diferentes 

alunos das diversas classes sociais e está aberta a comunidade, o que se torna um 

ambiente favorável para combater o uso de drogas por meio de ações preventivas 

(ROSA, 2013). 

Segundo pesquisa divulgada pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a escola é o local onde os jovens mais 

associam o uso de drogas. Cerca de 40% dos alunos, ouvidos em 340 escolas 

públicas e particulares de 14 capitais brasileiras, disseram ter presenciado o uso de 

drogas nas proximidades das escolas, e 30% ter visto colegas usando drogas nas 

dependências das instituições (MENDES, 2014). 

É na fase escolar que o adolescente tem o seu primeiro contato com o mundo 

das drogas. Sendo assim, faz-se necessário e urgente a implantação de ações 

preventivas ao abuso de drogas nas escolas (FONSECA, 2006). 

A atuação em escolas de ensino fundamental tem se mostrado importante para 

as ações de promoção da saúde e prevenção de situações de abuso de substâncias 

psicoativas na infância e adolescência. Tais atividades acendem a possibilidade do 

diálogo, da crítica e da aplicação de processos educativos capazes de promover o 

desenvolvimento saudável, sendo necessário o abandono dos mitos e a adoção de um 

discurso pautado em informações cientificamente fundamentadas (OLIVEIRA et al., 

2010). 

A partir da discussão de especialistas, convocados pela UNESCO, acerca das 

abordagens preventivas ao uso de drogas, a escola é o espaço privilegiado para o 



desenvolvimento de atividades preventivas, objetivando à educação para à saúde, 

visto que uma parcela expressiva da população passa por ela em uma idade e em 

situações altamente favoráveis (RONZANI ET AL., 2014). 

A relação entre a escola e as práticas de prevenção ao uso de drogas 

representam um marco na relação saúde-educação como articulação de políticas 

públicas (RONZANI et al.,2014). Neste sentido, a escola passou a ser considerada um 

espaço fecundo para a concretização de atividades de prevenção ao uso de drogas e 

da promoção de saúde articuladas, pelo fato de se inserir em específicos contextos 

que possuem suas particularidades culturais, históricas, regionais e municipais 

(DALBOSCO et al., 2013). 

 

2.4 O Papel da Equipe Básica de Saúde na educação para saúde e prevenção do 

uso de drogas 

 

O papel da Equipe Básica de Saúde envolve ações que permitam a classificação 

das necessidades de saúde da população adstrita, assim como o desenvolvimento de 

programas de educação em saúde que englobe fatores presentes na própria 

comunidade. 

As ações de prevenção necessitam ser voltadas aos grupos que expõem 

comportamentos de risco advindas do uso e ou abuso de drogas. Determinadas 

situações de risco como pobreza, proximidade com o tráfico, escassa expectativa de 

melhora profissional, mudança de classe social são exemplos de circunstâncias que 

podem aproximar tais indivíduos do uso precoce e indevido de álcool e outras drogas 

(SOUZA et al., 2015) 

Portanto, as ações de prevenção primária, são atribuídas aos profissionais de 

saúde e educação, e compõem atividades de promoção, prevenção e assistência à 

escolares do Programa Saúde na Escola (PSE). O PSE contempla ações de 

prevenção e redução do consumo do álcool e prevenção do uso de drogas, além de 

avançar na busca de conhecimentos e práticas para prevenção e combate ao 

consumo de drogas entre crianças e adolescentes (ZEITOUNE et al., 2013). 

Pôr em prática escolas promotoras de saúde envolve um trabalho entre a 

educação, a saúde e a sociedade, e requer uma ação importante da comunidade 

educativa no que se refere a identificação dos problemas relacionados à saúde, bem 

como na definição de estratégias e linhas concernentes para abordá-los e enfrentá-los. 

A escola promotora de saúde pode ser traduzida, como importante estratégia para 

uma cidade saudável, numa ótica de inclusão e participação (RONZANI et al., 2014) 

 



3 PLANO OPERATIVO 

 

O aumento da violência no município, podendo está associado ao alto índice de 

consumo e tráfico de drogas de abuso por adolescentes foi a situação problema que 

levou o desenvolvimento desse projeto de intervenção. O mesmo tem como objetivo: 

promover ações positivas que auxiliem na prevenção do uso indevido de drogas 

abusivas e suas consequências. 

 Quadro 1: Plano operativo para enfrentamento do uso de drogas abusivas no município 

de Colônia do Piauí 

 
Situação 
Problema 

Objetivos Metas/ 
Prazos 

Ações/Estratégias Responsáveis 

Aumento 
da 
violência 
no 
município, 
podendo 
está 
associado 
ao alto 
índice de 
consumo e 
tráfico de 
drogas de 
abuso por 
adolescent
es 

 
- Fazer com que 

os alunos 
compreendam 
os efeitos que 

as drogas 
causam no 

corpo; 
 

- Orientar 
educadores, 

pais, familiares 
e alunos na 

busca de ações 
preventivas 

frente ao uso de 
drogas; 

 
- Oportunizar 

reflexões sobre 
fatores 

econômicos, 
familiares e 
sociais que 

influenciam no 
uso de drogas 
- Propiciar a 
discussão de 

situações diárias 
relacionadas ao 
uso, abuso ou 

tráfico de drogas 

 
- Reduzir a 
quantidad

e de 
estudantes 
e pessoas 

que 
buscam o 
acesso as 
drogas- 1 

meses 

-Segundo encontro: conversa e 

exibição em slides sobre drogas 
abusivas, seus efeitos no corpo e 

abertura de uma página no Instagram 
que deverá ser alimentada com uma 

postagem todos os dias com 
informativos que incentivem o não 
uso de drogas. (Encontro somente 

com os alunos, profissionais da 
escola e profissional de saúde); 

 
-Terceiro encontro: exibição de 

pequenos vídeos que abordarão o 
tema e instigarão os alunos a 

refletirem sobre o certo e errado em 
relação as drogas; além da confecção 
de cartazes de prevenção ao uso de 

drogas para serem espalhados 
(fixados) em toda escola. (Encontro 

com os alunos, profissionais da 
escola e profissional de saúde); 

 
-Quarto encontro: formação de 

grupos para criação de convite para 
os familiares participarem do último 
encontro ou de um folder explicativo 

(produzido pelos alunos) para ser 
distribuído no último encontro; e 

esses grupos levarão, como trabalho 
de casa, a produção de uma música 
ou rap ou encenação (algo que será 
decidido com a escola) que deverá 
ser apresentado no encontro final. 
Esse trabalho de casa deverá ser 

orientado por um professor. (Encontro 
com alunos, profissionais da escola e 

profissional de saúde) 
 

- Quinto encontro: reflexão de como 
a família deve se comportar perante a 

droga e concurso de escolha de 
melhor música ou rap ou encenação. 

(Neste encontro participarão pais, 
professores, alunos, profissionais de 
saúde, gestores e comunidade em 

geral). 

 
   -  Profissionais do 

NASF: 
fisioterapeuta,  

psicólogo, 
 fonoaudióloga,  

assistente social. 
 

 
-Profissionais da  

Educação: 
professores,  

diretores,  
coordenadores 

 C  

 

 



4 PROPOSTA DE ACOMPANHAMENTO E DE GESTÃO DO PLANO 

 

O processo de avaliação do projeto envolverá duas metodologias: uma 

quantitativa e outra qualitativa.  

Indicadores quantitativos: número de alunos informados e envolvidos 

diretamente no projeto (número de alunos que procuraram auxílio em função do seu 

uso/abuso de drogas); número de educadores capacitados resolver a temática; 

número de ações preventivas; redução da violência na escola. Esses indicadores 

serão avaliados semanalmente pela autora do projeto. 

Indicadores qualitativos: mudança da compreensão da problemática 

(professores, alunos e pais informados pretende-se uma compreensão satisfatória do 

problema, especialmente considerando a continuidade do projeto na escola). 

Para acompanhamento e gestão do plano serão criadas ações estratégicas a 

serem desenvolvidas: 

 Materiais informativos sobre o projeto e sobre a prevenção do uso de 

drogas (mensal, atores profissionais de saúde); 

 Medidas de valorização do projeto, através da realização de reuniões 

nas escolas (que permitam a comunicação entre profissionais de saúde, 

pais, funcionários e alunos (mensal, ator fisioterapeuta); 

 Criação de espaço de lazer, destacando-se a mostra de vídeos 

escolhidos pelos alunos, professores e profissionais de saúde (semanal); 

 Atividades recreativas nos horários de intervalos (diária, ator 

coordenação da escola). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O ensejo de implementar as ações propostas por este projeto de intervenção 

visa contribuir para redução dos casos de violência e uso abusivo de drogas em uma 

Escola Municipal da cidade de Colônia do Piauí, bem como contribuir com informações 

acerca das consequências causadas pelo uso de drogas abusivas.  

O consumo de drogas é considerado um grave problema de saúde pública, 

existindo a necessidade de criar estratégias e políticas públicas de educação 

associados à saúde, de modo a reduzir o uso abusivo de drogas.  

Sendo assim, a partir deste projeto pretende-se incentivar a comunidade escolar 

a reproduzir ações de combate as drogas, alertando sobre as possíveis 

consequências, além de prevenir futuros casos de viciados na comunidade. 



Sensibilizar os jovens a dizer não as drogas. Vale lembrar que este trabalho não 

esgota a possibilidade de se elaborar outros estudos sobre esta temática num futuro 

próximo na escola. 
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