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AVALIAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ADOLESCENTE SOBRE AS 
DROGAS E SUAS CONSEQUENCIA E A IMPORTANCIA DE AÇÕES  
PREVENTIVA JUNTO AS ESCOLAS 
 

 

RESUMO 

 A adolescência caracteriza-se por ser um processo de transformação biopsicossocial, 
e marcada por um turbilhão de emoções, medo, euforia, melâncolia, irritabilidade, 
dentres outros sintomas, para amenizar estas emoções muitos adolescentes 
encontram nas drogas alívio e fuga para suas feridas internas. Frente a esta 
constatação respaldada teoricamente por diversos autores e a experiência em um 
serviço substitutivo ao modelo hospitalocêntrico, que tem por missão realizar o 
acompanhamento terapêutico e a reinserção social dos usuários, buscou no ambiente 
escolar a possibilidade de encontrar possíveis respostas visto que a transição da 
infância para a vida adulta se dá no ambiente escolar, durante o processo de 
aprendizagem. A pesquisa foi realizada junto a adolescentes de uma escola estadual 
em um município de médio porte e teve por finalidade levantar o entendimento dos 
adolescentes sobre as drogas e suas consequências, para que assim possa ser 
desenvolvido um trabalho preventivo e socioeducativo, bem como, propor as unidades 
básicas de saúde um trabalho interdisciplinar junto às escolas para assim evitar e 
previnir a necessidade de um tratamento ambulatorial pelos adolescentes. 
 
Palavra chave: adolescência, drogas, ambiente escolar. 

 

INTRODUÇÃO 

  A sociedade contemporânea está cada vez mais na busca de formas 

diferentes de prazeres para suprir questões emocionais que muitas das vezes resulta 

em desorganização familiar, e na procura por alívio ou a falsa sensação de 

minimização destas tensões, alguns indivíduos encontram nas drogas a válvula de 

escape para essas emoções. Desta forma, no atual contexto social, temos um grande 

contingente de dependentes químicos, indivíduos que procuram nas drogas um 

preenchimento para o vazio que o consumismo não preenche e fatores emocionais 

que os fragilizam.  

Na saúde o tratamento com crianças e adolescentes ainda é precário, sendo 

necessários tratamentos efetivos e adequados direcionados a população em questão, 

sendo que a abordagem com a criança e o adolescente deverá ser diferenciada uma 

vez que nessa fase da vida, passam por transformações biopsicossociais.  

No município em que desenvolvemos nosso trabalho, o serviço ofertado no 

que tange a criança e ao adolescente com a finalidade  de minimizar a demanda, é 

realizado na equipe de saúde mental que atualmente iniciou o serviço substitutivo ao 
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modelo hospitalocêntrico. Este serviço busca no trabalho grupal a abertura de 

consciência do adolescente através de orientações, bem como, no resgate da 

autoestima. Diante de uma realidade onde a organização familiar é atingida pelo 

consumo de drogas e reflexo no ambiente escolar faz-se necessário intervenções 

junto ao ambiente escolar para o enfrentamento desse grave problema social. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar o nível de conhecimento dos alunos sobre as drogas e das 

consequências resultantes de seu uso; 

Traçar o perfil socioeconômico dos alunos, assim como, as formas que se dá 

seu  acesso as drogas; 

Levantar a opinião dos alunos quando ao responsável pelo trabalho 

preventivo e se este avalia como necessário. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa foi realizada com alunos de uma escola estadual localizada num 

bairro periférico na região leste do município. Para o estudo utilizamos uma amostra 

não probabilística composta pelos alunos do ensino fundamental II e ensino médio 

que estavam presentes no dia 19 de junho de 2013, dada da aplicação do 

questionário.  

Para coleta de dados foi aplicado um questionário composto por perguntas 

fechadas, estando presentes no dia agendado, 108 alunos, sendo que 98 alunos 

responderam o questionário e 10 se recusaram em respondê-lo, o que representou 

uma mostra de 32,66% do total dos alunos matriculados na escola local da pesquisa, 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (lei federal nº. 8.069/1990), define 

como criança o indivíduo de até doze anos e adolescente o indivíduo entre doze e 

dezoito anos.  

A adolescência inicia-se com transformações fisiológicas no organismo do 

indivíduo, que desencadendo modificações em seu cognitivo, processo de 

metamorfose biopsicossocial com mudanças corporais e de adaptação ao meio que 

pertence, conduzindo-o da infância à idade adulta. Este estágio humano é 
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caracterizado por intensas emoções como oscilações de humor, irritabilidade, 

angústia dentre outras particularidades, neste desenvolvimento o indivíduo interioriza 

suas emoções percebendo-as com maior intensidade, consequências das 

transformações a qual está passando.  

O adolescente está em um período de amadurecimento não tendo muito 

discernimento em seu agir, construindo sua identidade através de conflitos entre o 

real e o imaginário, o certo e o errado, adquirindo assim a consciência do existir, de 

ser um indivíduo com direitos e deveres. 

Conforme Marques e Cruz (2000) os levantamentos epidemiológicos sobre o 

consumo de álcool e outras drogas entre os jovens no mundo e no Brasil mostram 

que é na passagem da infância para a adolescência que se inicia esse uso. Entre os 

fatores que desencadeiam o uso de drogas pelos adolescentes, os mais importantes 

são as emoções e os sentimentos associados a intenso sofrimento psíquico, como 

depressão, culpa, ansiedade exagerada e baixa autoestima. Os prejuízos provocados 

pelas drogas podem ser agudos (durante a intoxicação ou “overdose”) ou crônicos, 

produzindo alterações mais duradouras e até irreversíveis.  

O uso de drogas por adolescentes traz riscos adicionais aos que ocorrem com 

adultos em função de sua vulnerabilidade. Todas as substâncias psicoativas usadas 

de forma abusiva produzem aumento do risco de acidentes e da violência, por tornar 

mais frágeis os cuidados de auto preservação, já enfraquecidos entre adolescentes. 

Esses riscos ocorrem especialmente com o uso do álcool, a droga mais utilizada 

nessa faixa etária. O álcool pode causar intoxicações graves, além de hepatite e 

crises convulsivas. O uso de drogas é um fenômeno multidimensional, que pode 

acontecer durante as adolescências, quando também podem surgir outros transtornos 

psicológicos, comportamentais e sociais (MARQUES e CRUZ, 2000).  

A escola e uma instituição onde as questões sociais se apresentam 

cotidianamente, nas relações entre alunos, educadores, família e comunidade, e se 

desenvolve o processo de ensino e aprendizagem, Observamos que é no ambiente 

escolar que ocorre a passagem da infância para a adolescência ocorrendo na atual 

realidade uma ausência de politicas públicas de educação e saúde ambas 

negligenciadas pelo poder público.  

Conforme observamos, o ambiente escolar depara-se em sua maioria com 

problemas sociais que agravam os de ordem educacional, dentro das expressões da 
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questão sociais encontradas na escola, está à droga, pelo abandono do poder público 

torna se as escolas, locais de fácil acesso para as drogas e esta se tornou um grande 

problema social, fazendo com que a credibilidade da escola seja questionada. 

 

RESULTADOS. 

A seguir apresentamos uma análise dos resultados obtidos a partir da 

presente pesquisa.  

Os dados serão demonstrados através de gráficos que facilitam a 

visualização dos resultados coletados que apontam a avaliação dos adolescentes 

frente ao programa e sua importância para permanecia na escola e capacitação para 

o mercado de trabalho. 

 

Gráfico nº. 01 - Dados referentes quanto ao sexo e a religião, idade e ano 
escolar, bairro, com quem mora e número de membros, chefe de família e sua 
escolaridade. 
 
 

 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do ensino fundamental II e ensino médio de uma escola estadual  
de um município médio porte - 19 de junho de 2013. 
 

Verificamos que 51,02% dos adolescentes entrevistados são do sexo 

feminino, destes, 25,51% declaram se evangélicos e 13,27 % católicas, 67,27% dos 

entrevistados estão cursando o ensino fundamental II , 23,47% possuem 16 anos, 

13,27% possuem 15 e 14 anos respectivamente;  Quanto ao bairro, 31,63% residem 
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no bairro do Jardim Brasil,  25,51% residem no bairro do Jardim Peabiru e 14,29% no 

bairro do Jardim Ciranda; 73,47% dos entrevistados residem  com os pais, destes 

53,06% a família e composta  de 1 a 5 membros, sendo que para 34,70% o chefes de 

família são o pai ou a  mãe, respectivamente;  11,22% dos pais possuem o ensino 

fundamental incompleto e 12,26% das mães possuem o ensino fundamental 

incompleto. Podemos, os entrevistados residem em bairtros perifericos, residem com 

respectivos pais e a chefiada familia é realizada tanto pelos pais como pelas mães, na 

sua maioria com baixa escolaridade a maioria dos entrevistados são do sexo feminino 

 

Gráfico nº.02 -  Dados  referentes  quanto  o   saber  sobre  drogas  e   com  
quem conversa, os  motivos  que  levaria  o  adolescente  a  usar  drogas, ao  
tipo de droga lícitas ou Ilícitas  que  o  adolescente   usou,   que   amigo   usou   
e   tipo  de  droga  lícita  ou Ilícita que familiar usou. 
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Fonte: Pesquisa realizada com alunos do ensino fundamental II e ensino médio de uma escola estadual  
de um município médio porte - 19 de junho de 2013. 

 

Constatamos que 92,64% dos adolescentes entrevistados declaram saber o 

que são drogas, destes, 38,97% conversam acerca do tema com a família e 33,82% 

conversam com os amigos, quanto aos motivos que levariam os adolescentes 

entrevistados a usar drogas, para 31,90% pela influência de amigos, 25,86% pela 

curiosidade e 15,52% não usaria drogas por nenhum motivo; 41,41% nunca utilizou 

drogas,25,00% declaram ter usado álcool,15,63% uso de cigarro,14,06% uso de 

maconha e 0,78% uso de crack, e quanto  ao tipo de drogas  que   amigo   usou,  
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13,22% nenhuma droga, 19,54% uso de álcool, 22,99% uso de cigarro, 28,16% uso 

de maconha, 7,47% uso de cocaína e 2,30% uso de crack  e com relação ao  tipo  de  

droga  lícita  ou Ilícita que algum familiar usou, para  14,55%  não utilizaram drogas, 

26,06% declaram uso de álcool, 29,70% uso de cigarro, 18,18% uso de maconha, 

4,24% uso de cocaína e 6,67% uso de crack. Esses dados nos demonstra que os 

adolescentes entrevistados sabem o que são drogas e conversam acerca do tema 

com a família e amigos, declara que os motivos que poderia levar ao seu uso seria a 

influência de amigos e a curiosidade, e a grande maioria dos adolescentes colocam 

que não utilizaram drogas, mas há uma grande numero que já utilizaram álcool e 

outras drogas, possuem amigos que já utilizaram diversos tipos de drogas, assim 

como no ambiente família há o uso de drogas por alguns familiares destes 

adolescentes, o que coloca o adolescente em constante vulnerabilidade.. 

 

Gráfico nº. 03 - Dados referentes quanto à percepção dos adolescentes sobre as 
drogas, se há veiculação de informações bem como a orientação por parte da equipe 
escolar, e se está é capacitada para fornecer orientações para os estudantes sobre os 
malefícios das drogas. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do ensino fundamental II e ensino médio de uma escola estadual  
de um município médio porte - 19 de junho de 2013. 
 

Verificamos quanto à percepção dos adolescentes sobre as drogas, 31,63% 

ve as drogas como extremamente preocupante, 28,57% com preocupante e 23,47% 

como sendo muito preocupante; 41,84% consideram que há veiculação de 

informações, 39,80% consideram que não há veiculação de informação por parte da 

equipe escolar. Quanto a avaliação por parte dos alunos se a equipe escolar esta 
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capacitada para fornecer esta informações, 7,65% consideram despreparados, 9,70% 

consideram pouco preparados, 3,57% consideram suficientemente preparados e 

4,59% consideram totalmente preparados e 24,49% não informaram quanto a 

capacidade  da equipe escolar, 65,48% consideram que há preocupação da equipe 

escolar sobre a questão do uso de drogas e 34,52% consideram que não há  

preocupação pela equipe escolar. Podemos avaliar que os adolescentes estão 

extremamentes preocupados com a questão das drogas, e da necessidade ocorrer 

veiculação de informações sobre o assunto nas escolas; a  maioria dos entrevistados 

não avaliaram quanto ao preparo da equipe escolar para fornecer informações sobre 

drogas, mas consideram que a equipe escolar esta preocupado pelo uso de droga por 

adolescentes. A escola deve ser um espaço de esclarecimento einformação sobre 

drogas e de ações preventivas em relação ao seu uso e consequencias. 

 

Gráfico nº. 04 - Dados referentes quanto a preocupação da equipe escolar sobre 
a questão do uso de drogas, sobre o que poderia ser feito na escola para a 
prevenção, ao tipo de lazer realizado pelos adolescentes e sua frequência. 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do ensino fundamental II e ensino médio de uma escola estadual 
 de um município médio porte - 19 de junho de 2013. 
 

Constatamos que 27,13% dos adolescentes colocam que poderiam ser 

realizadas campanhas informativas, 13,95% debates ou parcerias, respectivamente, 

12,40% dramatizações e teatros e 19,39% seminários e palestras com profissionais 

diversos. Quanto o que contribui para a prevenção, para 15,72% a educação, 18,10% 

o esporte, 15,72% o lazer e 18,72% a saúde; em relação à frequência e ao tipo de 

lazer realizado pelos adolescentes, 51,76% realizam lazer todos os dias, 17,65% 
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realizam lazer nos finais de semana e 22,35% realizam lazer às vezes; 27,22% tem 

como lazer assistir t.v, 17,29% passear com os amigos, 11,52% passear com a 

família, 15,70% praticar atividades físicas e 15,19% visitar parentes. Os adolescentes 

possuem entendimento de quais ações interventivas devem ser realizadas no 

ambiente escolar, assim como a necessidade de mais investimentos em políticas 

públicas como primordial para o desenvolvimento social, mas com relação as 

frequência do lazer, a maioria dos pesquisados realizam todos os dias, sendo 

diversos os tipos tendo uma maior predominância o assistir TV e passear com os 

amigos, duas atividades que se não bem orientadas, podem resultar em prejuízo ao 

desenvolvimento saudável do adolescente.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um dos principais problemas enfrentados por nossas escolas é o uso e o 

trafico de drogas no ambiente escolar, pois nos alunos tem sido aliciado tanto para o 

consumo como para a venda e o ganho fácil. 

O ambiente escolar deveria ser de educação integral, favorecendo o 

desenvolvimento do individuo intelectual e emocionalmente, onde se constrói 

conhecimento, educação e o grupo de amigos, mas infelizmente temos visto ocorrer o 

despreparo ou desinteresse dos pais em acompanhar a educação dos filhos, escolas 

falhando no processo educativo e as drogas ocupando espaços que deveriam ser do 

saber e da cidadania. 

O uso de drogas por adolescentes, precisa de intervenções urgentes, as 

drogas se tornou em um problema social grave, que atingi diversas vidas destruindo e 

interferindo em toda a sociedade, o ambiente escolar também é atingido pelas drogas, 

e o processo de ensino aprendizagem muito prejudicado. Observamos com a 

pesquisa que os próprios adolescentes sentem a necessidade de um trabalho 

preventivo e socioeducativo, sentem a necessidade de serem ouvidos e orientados 

quanto à prevenção e as consequências do uso das drogas. 
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