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A EDUCAÇÃO COMO FATOR DE PREVENÇÃO E AUTONOMIA PARA  
O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE VIDA EMANCIPATÓRIOS POR 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM ESTUDO À LUZ DO PRINCÍPIO  
DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA

Guilherme de Barros Perini224, Letícia Soraya Prestes Gonçalves de Paula225

A vida é loka

Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 
quatrocentas páginas na mão.

Umas mina cheirando prosa, uns acendendo poesia.
Um cara sem Nike no pé indo pro trampo com o zoio vermelho de tanto 

ler no ônibus.
Uns tiozinho e umas tiazinha no sarau enchendo a cara de poemas. 

Depois saíram vomitando versos na calçada.
O tráfico de informação não para, uns estão saindo algemados aos 

diplomas depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias, 
coniventes, estão em êxtase.

Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando  
os Datenas.

A vida não é mesmo loka?

Sérgio Vaz, em Flores de Alvenaria
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INTRODUÇÃO

A contribuição do Ministro Luiz Edson Fachin para os temas essenciais 
abordados no presente estudo é inestimável. Da singular compreensão dos 
direitos da criança e do adolescente, voltada à concretização do princípio 
do melhor interesse, passando pela vanguarda da concepção de família 
constitucionalizada, amalgamada às relações de afeto, solidariedade e 
cooperação – reconhecendo-se o primeiro, inclusive, como fundante das 
relações parentais –, à medida estruturante proposta no voto prolatado ao 
Recurso Extraordinário 635.659, que versa sobre a descriminalização da posse 
de drogas para consumo pessoal, objetivando a criação de um Observatório 
Judicial sobre Drogas226, o Professor Titular da Universidade Federal do Paraná 
constrói um legado sob os alicerces seguros da dignidade da pessoa humana, 

226  No voto proferido ao Recurso Extraordinário 635.659, o Ministro Luiz Edson Fachin considerou ser o 
tema do porte de drogas para consumo pessoal de caráter “hipercomplexo e transdisciplinar”. No âmbito 
do consumo de drogas, o catedrático da Universidade Federal do Paraná assevera, concordando com 
Carlos Santiago Nino, que se deve “proteger o cidadão dos males causados pelo consumo de drogas”, 
por meio de uma resposta informativa, com campanhas educativas e de prevenção, criação e execução 
de políticas públicas de atenção e cuidado com a saúde daqueles que fazem uso abusivo de drogas, 
além de estabelecer medidas que desalentem o consumo de drogas, mas nunca chancelar a reprovação 
penal pela conduta autodestrutiva do cidadão. Além disso, o Ministro atenta de forma expressa para o 
quadro inquietante de jovens apreendidos por ato infracional com maconha e outras drogas, reiterando 
que “toda droga, lícita ou ilícita, traz sequelas, e pode fazer mal, seja afetando o sistema de recompensa, 
seja gerando dependência física ou psíquica”. Na linha das diretrizes internacionais e nacionais sobre 
prevenção, Luiz Edson Fachin dá ênfase para a relevância da resposta da “informação, educação, atenção 
e cuidado da saúde dos usuários de drogas”, reputando como indispensável a atuação do Poder Público, 
da sociedade, das famílias em sua dimensão expandida, das entidades religiosas e de benemerência 
no incremento das redes de atenção e cuidado à saúde das pessoas que abusam de substâncias e que 
causam dependência, e especialmente no campo da prevenção e proteção de crianças e adolescentes. 
Não obstante, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, em consonância com a definição da Organização 
Mundial da Saúde que considera a dependência de drogas lícitas ou ilícitas uma doença, reporta-se 
ao usuário de drogas como um enfermo e não um criminoso, propondo em seu voto uma medida 
estruturante, que é a criação do Observatório Judicial sobre Drogas, para o devido acompanhamento 
do tema. O voto menciona: “… por derradeiro, em face do interesse público relevante, por entender 
necessária, inclusive no âmbito do STF, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades 
portadoras de experiência e autoridade nesta matéria, propor ao Plenário, nos termos do inciso V do 
artigo 7º do RISTF, a criação de um Observatório Judicial sobre Drogas na forma de comissão temporária, 
a ser designada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, para o fim de, à luz do inciso III do artigo 
30 do RISTF, acompanhar os efeitos da deliberação deste Tribunal neste caso, especialmente em 
relação à diferenciação entre usuário e traficante, e à necessária regulamentação, bem como auscultar 
instituições, estudiosos, pesquisadores, cientistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, comunidades 
terapêuticas, representantes de órgãos governamentais, membros de comunidades tradicionais, 
entidades de todas as crenças, entre outros, e apresentar relato na forma de subsídio e sistematização.  
(RE 635.659). Ao determinar a criação de um órgão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal - o 
Observatório Judicial sobre Drogas -, para permitir a discussão acerca da questão das drogas com 
entidades e a comunidade externa, o Ministro inaugura uma nova forma exercer a jurisdição através 
do instituto dos litígios complexos estruturais, definidos como uma “uma espécie de ativismo judicial 
para que a burocracia estatal não seja uma dificuldade à concretização dos direitos fundamentais” na 
concepção de Zaneti Jr. et. Al (2018).
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da cidadania e da democracia, com a perspectiva única e a sensibilidade 
próprias de um civilista de ordem maior.

As incursões de brilhantismo jurídico único atribuídas ao autor 
homenageado precisaram ser selecionadas em um universo de produções 
acadêmicas e manifestações que tratam de forma profunda dos temas da 
infância e juventude, do papel da família e do afeto nas relações familiares e 
da relevância dos laços afetivos, que funcionam como um fator de proteção, 
ladeando outros elementos fundamentais, como a educação, para o 
desenvolvimento e a concretização de direitos das crianças e dos adolescentes.

O desafio do presente estudo consistiu em revelar a influência doutrinária 
e jurisprudencial do Ministro homenageado em temas cruciais para concretização 
dos direitos infantojuvenis, dentre os quais se enquadram o direito à educação, à 
saúde e à prevenção quanto ao uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas.

Para tanto, o primeiro capítulo foi destinado à abordagem da infância 
e juventude à luz do princípio da prioridade absoluta, da doutrina da proteção 
integral e do melhor interesse da criança, compreendida a relevância da 
construção de laços de afeto como fatores de prevenção.

Em seguida, buscou-se conceituar como direitos fundamentais da 
criança e do adolescente a educação e a saúde, com o intuito de formar a base 
sobre a qual se procurou desenvolver o capítulo 4, no qual foram delineados 
alguns fatores de risco e de proteção relacionados ao consumo de substâncias 
psicoativas, enfatizando-se a centralidade da educação e da construção de 
projetos de vida por crianças e adolescentes.

Subsequentemente, no capítulo 5 foram trazidos dados epidemiológicos, 
orientações e diretrizes para a prevenção ao uso de drogas na infância e juventude, 
com destaque especial para a diminuição da percepção de risco associado ao 
consumo de cannabis por adolescentes, o que tem influenciado o aumento do 
consumo, de acordo com dados do Relatório Mundial sobre Drogas de 2021.

Não obstante, o penúltimo capítulo se prestou ao relato de experiências 
práticas protagonizadas pela Coordenação do Comitê do Ministério Público do 
Estado do Paraná de Enfrentamento às Drogas e do Projeto Semear por meio das 
propostas dos projetos de Rodas de Conversa sobre Drogas e do desenvolvimento 
de uma plataforma multicanal (aplicativo) que contribua para a prevenção às 
drogas, ofereça informações de utilidade pública e material de apoio sobre o 
tema, bem como promova a articulação de uma rede informal de apoio.

 
1 INFÂNCIA E JUVENTUDE À LUZ DO PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA, DA 
DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA

A Constituição Republicana de 1988 previu expressamente o princípio 
da prioridade absoluta (art. 227) em seu texto, aplicável sempre que se estiver 
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diante de situações que envolvam os direitos de crianças, adolescentes e também 
jovens, conforme regulamentou, mais recentemente, o Estatuto da Juventude 
(Lei n.° 12.852/2013), destinado a pessoas com idade entre 15 e 29 anos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.° 8.068/1990), por 
sua vez, materializa no plano infraconstitucional o comando da Constituição 
Federal, ao disciplinar de forma ampla os direitos e deveres infantojuvenis.

Embora a necessidade de proteção especial ao ser humano nas 
primeiras etapas de sua vida tenha sido internalizada no ordenamento 
jurídico brasileiro com considerável atraso quando comparada à comunidade 
internacional, a mudança iniciada pela Constituição Cidadã foi complementada 
pela doutrina da proteção integral, estampada no Estatuto.

Dessarte, o tratamento conferido originariamente pela Constituição 
de 1988 a crianças e adolescentes passou a considerá-los como titulares dos 
direitos fundamentais à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária.227

Em harmonia com esse tratamento, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente substituiu o antigo modelo da “situação irregular”, vigente no 
Código de Menores (Lei n.° 6.697/79), pelo da “proteção integral” (art. 1° do 
ECA), doutrina que pode ser compreendida como um “conjunto de mecanismos 
jurídicos voltados à tutela da criança e do adolescente”228.

Mister se faz ressaltar, igualmente, que a proteção à maternidade e 
à infância foi erigida à condição de direito fundamental social pelo art. 6° da 
Constituição Federal, in verbis:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015)

Ingo Sarlet observa, a propósito, que a proteção da infância deve 
ser compreendida em sentido amplo, abarcando tanto crianças quanto 
adolescentes, “como se verifica a partir do disposto no art. 227, inserido no 
Capítulo VI da CF (Da Família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso), 
que dispõe no sentido dos deveres de proteção do Estado e da prioridade do 
atendimento aos direitos da criança.”229

227  NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. rev., ampl., e atual. Salvador: 
Ed. Juspodium, 2017. p. 864-865.
228  BARROS, Guilherme Freire de Melo. Direito da Criança e do Adolescente. 7. ed. rev., ampl., 
e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2018. p. 23.
229  SARLET, Info Wolfgang. Curso de Direito Constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 



643

ESTUDOS EM HOMENAGEM AO MINISTRO EDSON FACHIN

O dispositivo constitucional de referência prevê o seguinte:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral 
à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a 
participação de entidades não governamentais, mediante 
políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: 
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
[...]
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes 
aspectos:
[…] VII - programas de prevenção e atendimento especializado à 
criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes 
e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, 
de 2010)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração 
sexual da criança e do adolescente. (grifos nossos)

Conforme preleciona o Ministro Luiz Edson Fachin ao tratar do 
princípio do melhor interesse da criança, que deve imantizar a aplicação dos 
direitos infantojuvenis, o amor e os laços afetivos são elementos fundamentais 
na tradição anglo-saxã para concretização o melhor interesse, senão vejamos:

“o amor e os laços afetivos entre o pai ou titular da guarda e a 
criança; a habitualidade do pai ou titular da guarda de dar à criança 
amor e orientação; a habitualidade do pai ou titular da guarda 
de prover a criança com comida, abrigo, vestuário e assistência 
médica; qualquer padrão de vida estabelecido; a saúde do pai ou 
titular da guarda; o lar da criança, a escola, a comunidade e os 
laços religiosos; a preferência da criança, se a criança tem idade 
suficiente para ter opinião; e a habilidade do pai de encorajar 
contato e comunicação saudável entre a criança e o outro pai”230.

Para o Professor, na família constitucionalizada eudemonista começam 
a dominar as relações de afeto e cooperação, tendo a mesma como razão de 

Marinoni, Daniel Mitidiero. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 624.
230  FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 39.
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existência o desenvolvimento pessoal do indivíduo, em busca da sua aspiração 
de felicidade231. A construção de famílias com a configuração e aspiração 
proposta pelo eminente doutrinador funcionaria como um fator de proteção 
para a infância e a juventude.

As perspectivas da proteção integral e da prioridade absoluta 
puderam ser sentidas através da inserção do inciso VII no art. 227, que trata 
dos programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao 
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins, levada a 
efeito pela EC nº 65/2010.

Em que pese o constituinte derivado tenha empreendido esforços para 
constitucionalizar o atendimento especializado destinado ao público infanto 
juvenil na seara da drogadição, apesar do transcurso de mais de uma década o 
alcance e a efetividade dos programas dessa natureza a nível federal e estadual 
(quando existentes) são questionáveis232.

Entrementes, em recente publicação da Universidade de São Paulo e do 
Ministério da Saúde que descreve os percursos da adaptação cultural e os resultados 
da avaliação de três programas de prevenção sugeridos pelo Escritório das Nações 
Unidas para Drogas e Crime (UNODC) e adaptados pelo Ministério da Saúde 
(#Tamojunto, Elos – Construindo Coletivos e Famílias Fortes), os pesquisadores 
evidenciaram que a implantação de programas importados – mesmo sendo a 
prevenção ao uso de substâncias psicoativas uma prioridade no país -, só pode 
ser realizada depois de avaliações consistentes de eficácia e de efetividade serem 
concluídas e do apontamento de resultados preventivos positivos.

Os pesquisadores argumentam, nessa linha, que

“A iniciativa de adaptar e implementar programas de prevenção 
baseados em evidência no País, foi, sem dúvida, um passo 
fundamental; todavia a expansão e a adoção destes como política 
pública nacional, só pode ser realizada depois que avaliações 
consistentes de eficácia e de efetividade sejam concluídas e 
apontem resultados preventivos positivos. Considerando-se a 
demanda de programas de prevenção de uso de drogas no País, é 
esperado que as indicações de aperfeiçoamentos apontados aqui 
não levem a uma interrupção destas iniciativas.”233

231  FACHIN, Luiz Edson. Paradoxos do direito da filiação na teoria e prática do novo código civil 
brasileiro: intermitências da vida. Revista brasileira de direito de família e sucessões. Porto 
alegre: Magister. Nº 06, Out-Nov, 2007.
232  BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção ao uso de drogas: implantação e avaliação de 
programas no Brasil / Ministério da Saúde; Universidade Federal de São Paulo. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2018.
233  BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção ao uso de drogas: implantação e avaliação de 
programas no Brasil / Ministério da Saúde; Universidade Federal de São Paulo. Brasília: 
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No que se refere especificamente ao programa #Tamojunto, concluiu-se, 
com base nas evidências advindas dos estudos realizados sobre sua aplicação, 
que a utilização ampla do programa como política pública precisa ser sopesada, 
tendo os autores ressaltado, nesse ponto, que é relativamente comum que 
programas de prevenção eventualmente apresentem efeitos inócuos. Nesses 
casos, as iniciativas precisam ser revisadas e aperfeiçoadas prontamente.

No entanto, quando se constata a presença do efeito iatrogênico, 
verificando-se, por exemplo, o aumento em 30% das chances de experimentação 
do álcool entre os alunos que participaram da intervenção, como ocorreu com 
o programa #Tamojunto, é imprescindível analisar os dados com cautela para 
viabilizar, se possível for, a rápida correção dos desvios.

Os pesquisadores responsáveis pela avaliação do programa sugestionaram, 
nesta senda, que a sua aplicação no formato atual em escolas deve ser analisada 
com cuidado, opinando que a expansão do programa seja descontinuada até que 
uma revisão de seu material e método de aplicação seja feita e avaliada.

Para eles, a revisão minuciosa não só do conteúdo (processo de adaptação), 
mas também das estratégias de implementação nas escolas, é fundamental antes 
que um plano de expansão do programa como política pública seja indicado. É 
também primordial que tal iniciativa conte com uma avaliação padrão-ouro para a 
determinação do impacto das modificações do programa234.

Os panoramas da prioridade absoluta, da doutrina da proteção integral 
e do melhor interesse da criança carecem, por conseguinte, no âmbito de 
políticas públicas específicas sobre drogas, de concretização.

2 O DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À EDUCAÇÃO E O DIREITO FUNDAMENTAL 
ESPECIAL À SAÚDE ATRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES

A Constituição Cidadã de 1988 preceitua, no art. 205, que a educação 
é direito de todos e dever do Estado e da família, bem como que ela será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.

Para o constitucionalista Ingo Wolfgang Sarlet o precitado dispositivo 
assume uma dupla dimensão, pois define tanto um direito fundamental de 
titularidade universal quanto possui um cunho impositivo de deveres que se 
situa na esfera das normas de eficácia limitada, uma vez que estabelece fins 

Ministério da Saúde, 2018. p. 263.
234  BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção ao uso de drogas: implantação e avaliação de 
programas no Brasil / Ministério da Saúde; Universidade Federal de São Paulo. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2018. p. 258.
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genéricos a serem alcançados e diretrizes a serem respeitadas pelo Estado e 
pela comunidade na realização do direito à educação, consistentes no “pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”235.

A educação, por sua vez, pode ser conceituada como “o processo de 
desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser 
humano em geral, visando à sua melhor integração individual e social”236.

Andréa Rodrigues Amin preleciona, nesse sentido, que é por meio 
do processo educacional que cada pessoa começa a forjar sua identidade, 
absorvendo lições extraídas da convivência diária no ambiente escolar, do 
conhecimento material e dos valores morais e éticos compartilhados.

Para a autora, o direito à educação “é o direito fundamental que na 
sua essência permite a instrumentalização de todos os demais e que cada um  
se dê conta do seu papel social, do seu local de fala, do seu poder de questionar 
e de exigir, de ser tratado e respeitado como cidadão”237

Não é outra a conclusão a que chega o “Guidance on community mental 
health services: Promoting person-centred and rights-based approaches” 
(Orientação sobre Serviços de Saúde Mental Comunitária: Promovendo 
Abordagens Centradas na Pessoa e Baseadas em Direitos, em tradução livre), 
lançado em 2021 pela Organização Mundial de Saúde.

As orientações do organismo internacional assentam que “a educação 
constitui um alicerce essencial do desenvolvimento humano e econômico e 
tem impactos mais amplos sobre a saúde, o emprego, a pobreza e o capital 
social”238, razão em virtude da qual tem ocupado a vanguarda dos documentos 
orientadores internacionais, como a meta de desenvolvimento sustentável 
4 (garantir uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos)239.

235  SARLET, Info Wolfgang. Curso de Direito Constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme 
Marinoni, Daniel Mitidiero. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 606.
236  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 2. ed. 
36. imp. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
237  AMIN, Andréa Rodrigues. Dos Direitos Fundamentais. In: MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo 
Andrade (Coord.). Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos teóricos e práticos. 
12. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 112.
238  World Health Organization. Guidance and technical packages on community mental 
health services: promoting person-centred and rights-based approaches. Geneva: WHO, 
2021. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707?search-re
sult=true&query=Guidance+on+community+mental+health+services:+Promoting+person-
centred+and+rights-based+approaches&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc. Acesso 
em: 30 ago. 2021. p. 141.
239  United Nations, General Assembly. Sustainable Development Goal 4 (A/RES/70/1), 25 
September 2015. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Sustainable 
Development. Disponível em: https://sdgs.un.org/goals/goal4. Acesso em: 30 ago. 2021.
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No documento, amplamente fundamentado em diversas pesquisas 
referenciadas ao longo do texto, demonstra-se que muitos adultos com 
problemas de saúde mental e deficiências psicossociais tiveram sua educação 
interrompida durante a infância, adolescência ou início da idade adulta.

Os resultados de pesquisa compilados nas Orientações da OMS 
comprovam realidades fáticas evidenciadas no quotidiano de milhões de 
crianças e adolescentes brasileiros: a violação sequencial de direitos da infância 
e juventude, desde o nascimento (ausência de paternidade responsável), 
passando pela educação e saúde, culmina em mais exclusão, baixos índices de 
escolarização e, consequentemente, de renda, além de altos índices de violência.

Com efeito, de acordo com as Orientações precitadas a lacuna 
educacional traz implicações importantes na vida adulta para pessoas 
com problemas de saúde mental e deficiências psicossociais ao afetar suas 
perspectivas futuras de emprego, renda e padrão de vida. Além disso,

“A falta de oportunidades educacionais constitui uma barreira 
ascendente para sua plena inclusão e participação na 
comunidade e contribui para perpetuar um ciclo de exclusão 
econômica. Para além de fornecer acesso a serviços e apoio em 
saúde mental de boa qualidade, é essencial fornecer educação 
adequada e de qualidade, bem como oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida, para garantir que os indivíduos 
possam obter as qualificações ou conhecimentos necessários 
para ter um emprego ou um meio de vida que corresponda aos 
seus interesses, desejos e necessidades.”240 

O guia internacional inclui, ainda, como elemento fundamental, a 
oferta de suporte em saúde e social apropriados, em conjunto com métodos 
de ensino variados e / ou razoáveis acomodações dentro do sistema de ensino 
regular, podendo ser incluídas aulas online, horários mais leves, assistência 
individual, apoio de pares ou assistência na navegação pelo sistema escolar.

Na perspectiva do direito à saúde, concebido por Martha de Toledo 
Machado como um “direito fundamental social de crianças e adolescentes”, 
a ligação existente entre adversidades na infância e o abuso de substâncias 
também foi reportada no último Relatório Mundial sobre Drogas, publicado 
em 26/06/2021, que trouxe para a análise um recorte de gênero: segundo a 
pesquisa de Lisa M. Najavits, Roger D. Weiss e Sarah R. Shaw, mulheres com 
transtornos por uso de substâncias têm alta taxas de transtorno de estresse 
 

240  World Health Organization. Guidance and technical packages on community mental health 
services: promoting person-centred and rights-based approaches. Geneva: WHO, 2021. Disponível 
em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707?search-result=true&query=Guidan 
ce+on+community+mental+health+services:+Promoting+person-centred+and+rights-based+appro
aches&scope=&rpp=10&sort_by=score&order=desc. Acesso em: 30 ago. 2021. p. 142.
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pós-traumático e também podem ter experimentado adversidades na infância, 
como negligência física, abuso ou abuso sexual241.

O Relatório pontua, ademais, que a adversidade na infância parece ter 
um impacto diferente em homens e mulheres.

De acordo com pesquisa realizada por Elizabeth A. Evans, Christine E. 
Grella e Dawn M. Upchurch242, os meninos que experimentaram adversidades 
na infância usam as drogas como meio de desafio social.

Por outro lado, as meninas que passaram por adversidades são mais 
propensas a internalizá-las como ansiedade, depressão e abstinência e a usar 
substâncias para se automedicar.

Além disso, o Relatório consigna que o abuso infantil, a negligência 
e a instabilidade são aspectos transgeracionais e conferem um alto risco 
para o início do uso de drogas e desenvolvimento de transtornos por uso de 
substâncias para os filhos de indivíduos que passaram por adversidades na 
infância e famílias que sofreram abuso e negligência243.

Segundo o documento, em geral a evolução e o impacto do uso de drogas 
na infância e juventude podem ser caracterizados por três elementos: (a) fatores de 
risco que determinam a fragilidade ou resiliência do indivíduo aos transtornos por uso 
de drogas; (b) o impacto social e na saúde do uso de drogas para o desenvolvimento 
individual; e (c) o impacto do uso de drogas pelos responsáveis sobre o indivíduo244.

No que tange especificamente ao uso de substâncias por adolescentes, o 
Relatório Mundial sobre Drogas de 2021 registra que o consumo de cannabis por 
esse público específico está relacionado a deficiências de cognição - mostrando 
efeitos retardados no controle inibitório (por exemplo, autocontrole) e memória, 
além de efeitos na recuperação da memória tardia e raciocínio perceptivo 
(capacidade de pensar e raciocinar usando imagens ou imagens e informações)245.

Outro dado relevante abordado no relatório diz respeito à associação 
entre a tendência decrescente de adolescentes que percebem a cannabis 
como prejudicial e o aumento do uso da substância.

241  NAJAVITS, Lisa M.; WEISS, Roger D.; SHAW, Sarah R. The link between substance abuse and 
posttraumatic stress disorder in women. American Journal on Addictions, v. 6, n. 4, 1997. pp. 
273–283. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9398925/. Acesso em: 30 ago. 2021.
242  EVANS, Elizabeth A.; GRELLA, Christine E; UPCHURCH, Dawn M. Gender differences in 
the effects of childhood adversity on alcohol, drug, and polysubstance-related disorders. Soc 
Psychiatry Psychiatr Epidemiol, v. 52, n. 7, julho de 2017, p. 901-912. Disponível em: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28258335/. Acesso em: 30 ago. 2021.
243  World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales no. E. 21.XI.8). Disponível 
em: file:///E:/Backup_Dell_27_03_2021/MPPR/Artigo%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20
Drogas%202021/WDR21_Booklet_2.pdf. Acesso em: 30 ago. 2021. p. 26.
244  World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales no. E. 21.XI.8). Disponível 
em: file:///E:/Backup_Dell_27_03_2021/MPPR/Artigo%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20
Drogas%202021/WDR21_Booklet_2.pdf. Acesso em: 30 ago. 2021. p. 29.
245  World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales no. E. 21.XI.8). Disponível em: https://
www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf . Acesso em: 30 ago. 2021. p. 23.
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Consoante o documento, há pesquisa considerável sobre os fatores 
de risco e proteção para o uso de substâncias, especialmente em relação à 
cannabis, que é a substância mais comumente usada por adolescentes.

Entre esses fatores, as normas descritivas percebidas, ou seja, o uso de drogas 
(tanto prevalência como frequência de uso entre amigos), bem como a aprovação e 
expectativas dos outros (resultados esperados do uso, incluindo a percepção de risco 
de dano) foram fortemente associados ao uso de cannabis por adolescentes246.

O debate sobre o uso medicinal de cannabis e medidas que permitem o 
uso não medicinal de cannabis nos Estados Unidos e em outros lugares, a propósito, 
levaram à diminuição da percepção de risco da cannabis, que passou a ser vista 
como menos prejudicial do que anteriormente. De acordo com as pesquisas:

“O quanto essa percepção reduzida de nocividade explica o 
aumento de longo prazo no uso de cannabis entre adolescentes é 
difícil de determinar. É claro, no entanto, que, existe uma associação 
entre uma percepção inferior de risco e o maior uso de cannabis, 
conforme observado nos Estados Unidos, Europa e América Latina 
e Caribe (…). A força dessa associação pode variar, mas, tanto nos 
Estados Unidos quanto na Europa, é caracterizada por um declínio 
constante na percepção de risco da cannabis entre os adolescentes 
e um aumento de longo prazo na regular consumo de cannabis, 
com algumas flutuações anuais irregulares”247.

A diminuição da percepção de risco associada à cannabis é 
acompanhada por um movimento contrário segundo o Relatório, que 
denuncia ter a cannabis ter se tornado mais potente nos Estados Unidos e 
Europa, havendo uma discordância clara entre o risco de dano percebido 
por adolescentes no uso de cannabis e o potencial risco que os produtos de 
maconha cada vez mais potentes poderiam representar para sua saúde248.

Nesse sentido, o Δ9-THC na erva de cannabis apreendida quadruplicou 
nos Estados Unidos entre 1995 e 2018 e quase dobrou na Europa entre 2002 
e 2018. Além disso, em algumas jurisdições no Canadá e nos Estados Unidos, 
outros produtos de cannabis, como concentrados e comestíveis, podem 
ter uma potência de 70% ou mais, tornando a substância mais forte e seus 
usuários mais sujeitos a consequências para a saúde.

Apesar dessa tendência, no mesmo período de tempo a porcentagem 
de adolescentes que consideram o uso regular de cannabis prejudicial tem 

246  World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales no. E. 21.XI.8). Disponível em: https://
www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf. Acesso em: 30 ago. 2021. p. 27.
247  World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales no. E. 21.XI.8). Disponível em: https://
www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf . Acesso em: 30 ago. 2021. p. 27.
248  World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales no. E. 21.XI.8). Disponível em: https://
www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf . Acesso em: 30 ago. 2021. p. 29.
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diminuído significativamente, constatação que deve ser amplamente difundida 
e debatida em sociedade, especialmente diante da maior probabilidade de 
psicose e distúrbios entre os usuários do que entre as pessoas que nunca 
usaram cannabis, sugerida pela literatura científica.

Estudos demonstram, nessa linha, que a probabilidade de tais 
distúrbios é quase cinco vezes maior entre aqueles que usaram diariamente 
cannabis com alto teor de Δ-9-THC (Δ-9-THC ≥ 10%)249.

Na mesma toada, em uma análise de dados coletados nos Estados Unidos de 
quase 9.000 adolescentes que participaram de um estudo longitudinal, constatou-se 
que a exposição a elevadas taxas de desemprego a nível regional durante a infância 
dos participantes foram associados a um risco aumentado para o uso de cannabis.

Todos esses dados foram abordados no Relatório também sob a 
perspectiva da pandemia da COVID-19. Constatou-se, nesse aspecto, que a 
pandemia exacerbou os fatores que alimentam o ciclo vicioso da vulnerabilidade 
socio-econômica e dos transtornos decorrentes do uso de drogas.

Foram considerados, na análise, como fatores interrelacionados a 
educação limitada (em 2020 1,6 bilhões de estudantes foram afetados pelo 
fechamento das escolas), os conflitos, a pobreza (no mesmo período entre 119 
e 124 milhões de pessoas foram empurradas para a extrema pobreza) e os 
transtornos por uso de drogas, conforme se depreende da figura abaixo:

249  World Drug Report 2021 (United Nations publication, Sales no. E. 21.XI.8). Disponível em: https://
www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_3.pdf . Acesso em: 30 ago. 2021. p. 30.

Fonte: World Drug Report 2021 
(United Nations publication, 
Sales No. E.21.XI.8). Disponível 
em: https://www.unodc.org/
res/wdr2021/field/WDR21_
Booklet_1.pdf. Acesso  
em: 14 jul. 2021. p. 89.
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O Relatório Mundial evidencia, outrossim, que a crescente aceitação da 
cannabis, desnudada pela demonstração de diminuição do número de adolescentes 
que a percebem como um risco, poderia encorajar a expansão desse mercado, 
que já conta taxas aceleradas de aumento do consumo devido à COVID-19 e à sua 
acessibilidade, podendo, portanto, fornecer aos criminosos e operadores comerciais 
onde a droga foi legalizada uma oportunidade de expandir seus negócios.

O relatório infere, em conclusão, que grandes empresas multibilionárias 
detentoras de interesse privado na expansão do mercado de uso de cannabis 
estão se movendo para os mercados nas jurisdições onde a cannabis foi legalizada.

O tema da regulamentação do cultivo de cannabis é objeto, no Brasil, do 
Projeto de Lei n. 399/2015, de autoria do Deputado Fábio Mitidieri, que propôs, 
originalmente, a alteração do art. 2º da Lei nº 11.343/2006 para viabilizar a 
comercialização de medicamentos que contivessem extratos, substratos ou 
partes da planta Cannabis sativa em sua formulação, transmutado para uma 
proposta ampla de regulamentação do cultivo da cannabis para fins medicinais.

Embora não seja o propósito do presente estudo debruçar-se sobre 
as implicações do PL, fato é que a proposição legislativa tem movimentando o 
mercado financeiro interno, que, inclusive, já lançou fundo de Cannabis com 
aplicação mínima a partir de R$ 100,00 (cem reais)250.

3 FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO RELACIONADOS AO CONSUMO 
DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: A CENTRALIDADE DA EDUCAÇÃO E DO 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE VIDA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O abuso de álcool e outras de drogas é uma das grandes questões 
da saúde pública na atualidade e a preocupação mundial com os prejuízos 
decorrentes do uso de drogas pelo público infanto-juvenil é indiscutivelmente 
crescente. Entre os adolescentes, o consumo de álcool e de outras drogas 
está classificado entre os principais responsáveis pelos anos de vida perdidos 
por incapacidade e morte precoce, de acordo com a classificação por DALYs 
(Disability Adjusted Life Years)251.

Não por outro motivo o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime 
(UNODC) coloca a prevenção como uma das chaves para o controle internacional 
do uso de drogas e tem atuado mundialmente para amparar os governos e as 
instituições no processo de qualificação de suas ações de prevenção.

250  Notícia disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/xp-lanca-fundo-de-
maconha-com-aplicacao-minima-de-r-500/. Acesso em: 30 ago. 2021.
251  BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção ao uso de drogas: implantação e avaliação de 
programas no Brasil / Ministério da Saúde; Universidade Federal de São Paulo. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2018. p. 5.
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De outro vértice, os dados econômicos demonstram que é mais eficiente 
investir em prevenção do que na redução da oferta de drogas (alavancada 
por medidas repressivas), uma vez que os valores investidos retornam para a 
sociedade na forma de redução dos agravos à saúde e do custo social relacionado, 
tais como, por exemplo, os menores custos ao sistema de saúde e a diminuição 
dos custos referentes à previdência social, entre outros.252

Pesquisa americana de eficiência referendada pelo National Institute 
on Drug Abuse (NIDA) concluiu que para cada dólar investido na prevenção, 10 
dólares são poupados em tratamento no futuro, comprovando que investir em 
prevenção é uma ação custo-efetiva253.

De acordo com o NIDA, os fenômenos do uso e do abuso de drogas são 
complexos e influenciados por um conjunto de fatores de risco e proteção em 
diversos domínios, os quais se interligam de forma recursiva, englobando desde 
aspectos macroestruturais, como questões socioeconômicas e culturais, passando 
por problemáticas históricas, como as desigualdades raciais e das condições de 
classe social; chegando a aspectos territoriais, como os contextos comunitários e 
a relação com o comércio e tráfico de drogas local; até a dimensão microssocial, 
ao abarcar o contexto familiar e a história de vida dos sujeitos, incluindo aí efeitos 
biológicos decorrentes de questões genéticas.254

Os fatores de risco e de proteção, portanto, desempenham um papel 
fundamental quando se trata do uso abusivo de substâncias psicoativas.

Os primeiros podem ser classificados como aqueles que aumentam 
a chance do uso abusivo de drogas, como, por exemplo, o início de um 
comportamento agressivo, a ausência de supervisão dos pais, baixo rendimento 
escolar, fácil acesso às drogas, vulnerabilidades sociais, pobreza, baixa 
autoestima, etc.

Já os fatores de proteção são aqueles que tendem a diminuir as chances 
do uso de drogas, como o controle de impulsos, o monitoramento dos pais, a 
competência acadêmica, o bom desempenho no relacionamento com os pares, 
o acesso ao lazer, à cultura e a oportunidades, a religiosidade, dentre outros255.

252  BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção ao uso de drogas: implantação e avaliação de 
programas no Brasil / Ministério da Saúde; Universidade Federal de São Paulo. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2018.p. 7
253  NIDA. Preventing Drug Use among Children and Adolescents. 2. ed. 2003. NIH Publication 
No. 04-4212(A). p. 6-17. Disponível em: https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/
preventingdruguse_2.pdf. Acesso em: 10 mai. 2020.
254  NIDA. Preventing Drug Use among Children and Adolescents. 2. ed. 2003. NIH Publication 
No. 04-4212(A). p. 6-17. Disponível em: https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/
preventingdruguse_2.pdf. Acesso em: 10 mai. 2020.
255  BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção ao uso de drogas: implantação e avaliação de 
programas no Brasil / Ministério da Saúde; Universidade Federal de São Paulo. Brasília: 
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Fatores de riscos podem produzir efeitos diferentes entre os 
indivíduos, dependendo do meio ambiente no qual estão inseridos, bem como 
influenciar no abuso de substâncias, pois quanto maior a exposição de crianças 
e adolescentes a riscos (como o da alta disponibilidade de drogas), maior a 
probabilidade de abuso, ao passo que a presença de fatores de proteção pode 
diminuir o impacto de alguns fatores de riscos.

Em face do exposto até o momento, não é difícil chegar à conclusão 
de que a infância e a juventude no Brasil estão muito mais circundadas por 
fatores de risco do que por fatores de proteção. Em um contexto de violação 
sistemática de direitos, a adoção da prevenção como princípio e a articulação 
de uma rede de atenção e proteção social podem promover mudanças 
significativas nesse cenário, impactando de modo especial e particular o uso – 
quer abusivo ou não - de drogas.

Daí exsurge a centralidade do investimento em educação e no 
desenvolvimento das chamadas soft skills ou habilidades interpessoais, que 
funcionam como fatores de proteção da infância e juventude em relação ao 
uso de drogas.

Conforme explica Daniel Goleman, psicólogo expert no assunto e autor 
do best-seller “Inteligência Emocional”, “habilidades como resiliência, empatia, 
colaboração e comunicação são todas competências baseadas na inteligência 
emocional e que distinguem profissionais incríveis da média”256.

Para além da distinção profissional, tais habilidades são essenciais 
para proteger o público infantojuvenil das ameaças e da tentação traduzidas 
no consumo de substâncias psicoativas para fugir da realidade, socializar e/ou 
entorpecer os sentidos.

A implementação de uma estratégia de atuação preventiva com foco 
no adolescente, redirecionando o olhar para o ser humano em detrimento 
da droga, nesse ponto, pode criar possibilidades de desenvolvimento do 
protagonismo e da superação de dificuldades de um modo mais eficaz e 
consistente, conforme acentua Araci Asinelli-Luz257.  

De acordo com Maria Eleonora D. Lemos Rabêllo,

“Protagonismo é a atuação de adolescentes e jovens, através de 
uma participação construtiva. Envolvendo-se com as questões da 
própria adolescência/juventude, assim como, com as questões 
sociais do mundo, da comunidade… Pensando global (o planeta) 
e atuando localmente (em casa, na escola, na comunidade...) o 

Ministério da Saúde, 2018. p. 58.
256  Disponível em: https://www.napratica.org.br/como-desenvolver-soft-skills/. Acesso em: 30 ago. 2021.
257  ASINELLI-LUZ, Araci. Educação e prevenção ao abuso de drogas: limites e possibilidades. 2000. 166 
f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.



DIREITO, EDUCAÇÃO & CIDADANIA 

654

adolescente pode contribuir para assegurar os seus direitos, para 
a resolução de problemas da sua comunidade, da sua escola.” 258

A escola, portanto, pode organizar suas práticas de maneira mais 
eficiente promovendo, como eixo central, ações que estimulem o protagonismo 
juvenil e, em especial, a construção de projetos de vida, assim definidos pela 
Base Nacional Comum Curricular de Educação/BNCC:

O projeto de vida é o que os estudantes almejam, projetam e 
redefinem para si ao longo de sua trajetória, uma construção que 
acompanha o desenvolvimento da(s) identidade(s), em contextos 
atravessados por uma cultura e por demandas sociais que se 
articulam, ora para promover, ora para constranger seus desejos.

4 DADOS EPIDEMIOLÓGICOS, ORIENTAÇÕES E DIRETRIZES PARA A PREVENÇÃO 
AO USO DE DROGAS NA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde “é um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas ausência 
de doenças”. Os dados epidemiológicos abaixo visitados devem ser lidos, por 
conseguinte, partindo dessa concepção mais ampla de saúde.

Nessa esteira, estatísticas da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
- PENSE do ano de 2015259 demonstraram, em relação ao uso de álcool, que 
55,5% dos escolares do 9º ano do ensino fundamental, quando perguntados 
se alguma vez na vida já haviam tomado uma dose de bebida alcoólica 
(correspondendo, por exemplo, a uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou 
uma dose de cachaça ou uísque), responderam positivamente, sendo essa 
experimentação mais comum entre os alunos de escolas públicas (56,2%) do 
que entre os das escolas privadas (51,2%).

Curitiba é, nesse quesito, uma das capitais destaque para o indicador de 
consumo atual de bebidas alcoólicas entre estudantes, ostentando o percentual 
de 27,4%. Ao considerar somente os escolares que já experimentaram uma 
dose de bebida o consumo atual foi de aproximadamente 43,0%. As meninas, 
com 44,7%, apresentaram consumo superior aos meninos, com 40,9%.

Relativamente ao uso de drogas ilícitas, a PENSE 2015 revela que 9% 
dos escolares do 9º ano do ensino fundamental já usaram tais substâncias, 
sendo esse percentual de 9,5% entre os meninos e de 8,5% entre as meninas. 
Quando considerada a dependência administrativa da escola, os alunos  

258  Disponível em: https://www.radiomargarida.org.br/wp-content/uploads/protagonismo_
juvenil_eleonora_rabello.pd. Acesso em: 30 ago. 2021.
259  IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar: 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.
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de escolas públicas (9,3%) referiram-se com mais frequência à experimentação 
de drogas ilícitas do que aqueles de escolas privadas (6,8%).

O uso intenso de Cannabis sativa (maconha), que é a substância ilícita mais 
consumida no país de acordo com o 3º Levantamento Nacional sobre o Uso de 
Drogas pela População Brasileira260 e a mais consumida entre os adolescentes no 
mundo, conforme já pontuado, tem sido frequentemente associado a uma série 
de problemas pela Organização Mundial da Saúde, incluindo comprometimento 
cognitivo, baixo desempenho escolar, deterioração e abandono, externalização 
de problemas tais como a tomada de riscos, agressão e delinquência e problemas 
de internalização, como depressão e ansiedade.

O National Institute on Drug Abuse (NIDA), referenciado por notáveis 
pesquisadores da área de políticas públicas sobre drogas no Brasil, em sua segunda 
edição do Guia para Prevenção do Uso de Drogas entre Crianças e Adolescentes, 
alude, nesse sentido, a uma série de princípios aplicáveis à prevenção261.

O primeiro princípio mencionado refere-se justamente ao realce dos 
fatores de proteção e à reversão dos fatores de risco, senão vejamos:

Princípio 1. Programas de prevenção devem realçar fatores de proteção e reverter ou 
reduzir fatores de risco.
• O risco de se tornar um usuário de drogas envolve a relação entre o número e o tipo 
de fatores de risco (por exemplo, atitudes e comportamentos desviantes) e fatores de 
proteção (por exemplo, apoio dos pais);
• O impacto potencial de fatores específicos de risco e proteção muda com a idade. 
Fatores de risco na família, por exemplo, têm maior impacto em uma criança mais nova, 
enquanto a associação com colegas que abusam de drogas pode ser um fator de risco 
mais significativo para um adolescente;
• Embora fatores de risco e proteção possam afetar pessoas de todos os grupos, esses 
fatores podem ter um efeito diferente, dependendo da idade, sexo, etnia, cultura e 
ambiente de uma pessoa.

Elencam-se, ademais, os seguintes princípios:

Princípio 3. Os programas de prevenção devem abordar o tipo de problema de abuso 
de drogas na comunidade local, direcionar fatores de risco modificáveis e fortalecer os 
fatores de proteção identificados.

260  Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/34614. Acesso em: 13 abri. 2020.
261  NIDA. Preventing Drug Use among Children and Adolescents. 2. ed. 2003. NIH Publication 
No. 04-4212(A). p. 6-17. Disponível em: https://www.drugabuse.gov/sites/default/files/
preventingdruguse_2.pd. Acesso em: 10 mai. 2020.



DIREITO, EDUCAÇÃO & CIDADANIA 

656

Princípio 5. Os programas de prevenção baseados na família devem melhorar os laços e 
os relacionamentos familiares e incluir habilidades parentais; prática no desenvolvimento, 
discussão e aplicação de políticas familiares sobre abuso de substâncias; e treinamento 
em educação e informação sobre drogas. O vínculo familiar é a base do relacionamento 
entre pais e filhos. O vínculo pode ser fortalecido através do treinamento de habilidades 
sobre apoio dos pais aos filhos e comunicação entre pais e filhos.
• O monitoramento e supervisão dos pais são críticos para a prevenção do abuso de 
drogas. Essas habilidades podem ser aprimoradas com o treinamento em definição de 
regras; técnicas para monitorar atividades; elogios por comportamento apropriado; e 
disciplina moderada e consistente que aplica regras familiares definidas;
• A educação e a informação sobre drogas para pais ou responsáveis reforçam 
o que as crianças estão aprendendo sobre os efeitos nocivos das drogas e 
abrem oportunidades para discussões familiares sobre o abuso de substâncias  
legais e ilegais.
• Intervenções breves, focadas na família, para a população em geral, podem mudar 
positivamente o comportamento específico dos pais, o que pode reduzir os riscos 
posteriores de abuso de drogas.

 
Princípio 6. Os programas de prevenção podem ser projetados para intervir desde a pré-
escola para tratar dos fatores de risco para o abuso de drogas, como comportamento 
agressivo, más habilidades sociais e dificuldades acadêmicas.

Princípio 7. Os programas de prevenção para crianças do ensino fundamental devem 
ter como objetivo melhorar o aprendizado acadêmico e socioemocional para abordar 
os fatores de risco para o abuso de drogas, como agressão precoce, insucesso escolar e 
abandono escolar. A educação deve se concentrar nas seguintes habilidades:
• autocontrole;
• Consciência emocional;
• Comunicação;
• resolução de problemas sociais; e
• suporte acadêmico, principalmente em leitura.

Princípio 8. Os programas de prevenção para alunos do ensino fundamental e médio 
devem aumentar a competência acadêmica e social com as seguintes habilidades:
• hábitos de estudo e apoio acadêmico;
• Comunicação;
• relações entre pares;
• Auto-eficácia e assertividade;
• habilidades de resistência a drogas;
• reforço de atitudes antidrogas; e
• fortalecimento de compromissos pessoais contra o abuso de drogas.

Princípio 13. Os programas de prevenção devem ser de longo prazo com intervenções 
repetidas (isto é, programas de reforço) para reforçar os objetivos originais de prevenção. 
Pesquisas mostram que os benefícios dos programas de prevenção do ensino fundamental 
diminuem sem os programas de acompanhamento no ensino médio.
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Princípio 16. Os programas de prevenção baseados em pesquisa podem ser rentáveis. 
Semelhante a pesquisas anteriores, pesquisas recentes mostram que, para cada dólar 
investido em prevenção, pode-se observar uma economia de até U$ 10 em tratamento 
para abuso de álcool ou outras substâncias.

Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Escritório das 
Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicaram, recentemente, 
a segunda edição das “Diretrizes Internacionais de Prevenção ao Uso de 
Drogas”262, organizadas e recomendadas pelo último.

O documento, elaborado com a assistência de um grupo globalmente 
representativo de 143 grupos de pesquisadores formuladores de políticas 
públicas e representantes de organizações internacionais e não governamentais 
de 47 países, trata a prevenção como uma ferramenta para a proteção do 
desenvolvimento saudável e seguro de crianças e adolescentes, de modo que 
consigam desenvolver seus talentos e potenciais.

São descritas as intervenções e políticas consideradas eficazes em cada 
etapa da vida (pré-natal, infância, adolescência e vida adulta), fundamentadas 
em evidências científicas, que podem servir como base para um sistema 
nacional eficaz de prevenção ao uso de drogas.

Acentuam-se, nesse sentido, as características associadas à eficácia e/
ou eficiência X ineficácia e/ou ineficiência de programas de prevenção voltados à 
infância estruturados com base em habilidades parentais, conforme a tabela a seguir:

262  UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. International Standards on Drug Use 
Prevention. Viena: UNODC, 2018. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/
prevention/standards_180412.pdf . Acesso em: 1 abr. 2020.
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Características consideradas associadas à eficácia 
e / ou eficiência presentes em programas 
estruturados com base em habilidades parentais 
segundo os especialistas consultados:

Características consideradas 
associadas à falta de eficácia e / ou 
eficácia ou a efeitos adversos:

✔ Melhoria do vínculo familiar, ou seja, o 
vínculo entre pais e filhos;

✔ Apoio aos pais sobre como desempenhar 
um papel mais ativo na vida de seus filhos, por 
exemplo, monitorar suas atividades e amizades e 
participar do aprendizado e da educação;

✔ Apoio aos pais para fornecerem disciplina 
positiva e apropriada ao desenvolvimento;

✔ Apoio aos para serem um modelo para seus filhos;

✔ Organização de forma a tornar mais fácil e 
atraente a participação dos pais (por exemplo, 
horário fora do escritório, refeições, creche, 
transporte, pequeno prêmio pela conclusão das 
sessões, etc.);

✔ Inclusão tipicamente de uma série de sessões 
(geralmente em torno de 10 sessões, mais no 
caso de trabalho com pais de comunidades 
marginalizadas ou carentes ou no contexto de 
um programa de tratamento em que um ou 
ambos os pais sofrem de transtornos por uso de 
substâncias);

✔ Normalmente, incluem atividades para os 
pais, filhos e toda a família;

✔ Programas realizados por indivíduos 
treinados, em muitos casos sem nenhuma outra 
qualificação formal.*

✔ Minam a autoridade dos pais;

✔ Apenas fornecem informações 
sobre drogas aos pais para que eles 
possam conversar sobre isso com seus 
filhos;

✔ São realizadas por pessoal mal 
treinado.

* UNITED NATIONS OFFICE ON 
DRUGS AND CRIME. International 
Standards on Drug Use Prevention. 
Viena: UNODC, 2018. p. 18. Tradução 
livre. Disponível em: https://www.
unodc.org/documents/prevention/
standards_180412.pdf Acesso em:  
1 abr. 2020.

No que concerne aos programas fundamentados em habilidades sociais, 
também direcionados ao público infantil, o quadro que relaciona a eficácia das 
características é colacionado abaixo, com destaque para a interatividade das 
sessões, em contraposição a métodos frequentemente utilizados nas escolas 
brasileiras, como palestras, consideradas com baixa eficácia:
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Características consideradas associadas 
à eficácia e / ou eficiência com base na 
consulta a especialistas:

Características consideradas associadas à falta 
de eficácia e / ou eficiência ou a efeitos adversos 
com base na consulta a especialistas:

✔ Aprimoram uma variedade de 
habilidades pessoais e sociais;

✔ Programas ministrados por 
professores ou facilitadores treinados;

✔ Programas ministrados através de 
uma série de sessões estruturadas, 
geralmente fornecendo sessões de 
reforço ao longo de vários anos;

✔ As sessões são principalmente 
interativas.

✔ Utilização de métodos não interativos, como 
palestras, sendo elas o principal método de entrega;

✔ Fornecer informações sobre substâncias 
específicas, incluindo a excitação do medo;

✔ Que se concentrem apenas na construção da 
auto-estima e na educação emocional.3

Quando se trata do início da adolescência, as diretrizes internacionais 
sobre prevenção consideram o momento especial pelo qual os adolescentes 
estão passando, centrado no desejo de assumir papeis adultos e por mais 
independência - concomitante às mudanças cerebrais significativas que estão 
ocorrendo -, as quais, por sua vez, criam oportunidades potenciais para decisões 
mal pensadas ou envolvimento com comportamentos de prejudiciais, como 
comportamentos sexuais de risco e o consumo de álcool e outras drogas263.

O documento aponta que:

O uso de substâncias (ou outros comportamentos potencialmente 
prejudiciais) dos colegas, bem como a rejeição pelos pares, são 
influências importantes no comportamento, embora a influência 
dos pais ainda permaneça significativa. Atitudes saudáveis e 
crenças normativas sociais relacionadas ao uso de substâncias 
psicoativas também são importantes fatores de proteção contra 
o uso de drogas. Boas habilidades sociais e saúde mental e 
emocional resilientes continuam sendo os principais fatores de 
proteção durante a adolescência.264

São indicados, ainda, como programas com alta eficácia, aqueles que se 
relacionam à educação preventiva baseada em competência e influência social, que 

263  UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. International Standards on Drug Use 
Prevention. Viena: UNODC, 2018. p. 25. Tradução livre. Disponível em: https://www.unodc.org/
documents/prevention/standards_180412.pdf . Acesso em: 1 abr. 2020.
264  UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. International Standards on Drug Use 
Prevention. Viena: UNODC, 2018. p. 25. Tradução livre. Disponível em: https://www.unodc.org/
documents/prevention/standards_180412.pdf . Acesso em: 1 abr. 2020.
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se concentram na promoção de habilidades para combater pressões sociais para usar 
substâncias e para lidar com situações desafiadoras da vida de maneira saudável265.

Além disso, tais programas oferecem a oportunidade de discutir as 
questões relacionadas ao uso de drogas de maneira apropriada à idade do 
público-alvo, às diferentes normas sociais, atitudes e expectativas positivas e 
negativas associadas ao uso de substâncias, incluindo as consequências do uso:

Características consideradas associadas 
à eficácia e / ou eficiência com base na 
consulta a especialistas:

Características consideradas associadas à falta de 
eficácia e / ou eficiência ou a efeitos adversos com 
base na consulta a especialistas:

✔Utilizam métodos interativos;

✔São realizados através de uma série 
de sessões estruturadas (normalmente 
de 10 a 15) uma vez por semana, 
geralmente fornecendo sessões de 
reforço ao longo de vários anos;

✔Fornecidos por facilitadores 
treinados;

✔Oportunizam a prática e o aprendiza-
do de uma ampla gama de habilidades 
pessoais e sociais, incluindo habilidades 
de enfrentamento, tomada de decisão e 
resistência, e particularmente em relação 
ao uso de substâncias;

✔Impactam as percepções dos riscos 
associados ao uso de substâncias, 
enfatizando consequências imediatas;

✔Dissipam conceitos errôneos sobre 
a natureza normativa e as expectativas 
relacionadas ao uso de substâncias.

✔Utilizam métodos não interativos, como palestras, 
como estratégia principal de entrega;

✔Fornecem unicamente informações, 
principalmente relacionadas à excitação do medo;

✔Realizados com base em sessões de diálogo não 
estruturadas;

✔Concentram-se apenas na construção da 
autoestima e em educação emocional;

✔Abordam apenas as decisões ou valores éticos / 
morais;

✔Utilizam-se de ex-usuários de drogas para 
depoimentos.4

As Diretrizes Internacionais de Prevenção ao Uso de Drogas consignam, 
por fim, que um sistema nacional de prevenção às drogas eficaz oferta uma 
gama integrada de intervenções e políticas baseadas em evidências científicas, 
em vários contextos, visando idades e níveis de risco relevantes266.

265  UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. International Standards on Drug Use 
Prevention. Viena: UNODC, 2018. p. 25-26. Tradução livre. Disponível em: https://www.unodc.
org/documents/prevention/standards_180412.pdf . Acesso em: 1 abr. 2020.
266  UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. International Standards on Drug Use 
Prevention. Viena: UNODC, 2018. p. 50. Tradução livre. Disponível em: https://www.unodc.org/
documents/prevention/standards_180412.pdf. Acesso em: 1 abr. 2020.
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Ressalta-se, nesse sentido, que em face da complexa interação 
de fatores que tornam crianças, jovens e adultos vulneráveis ao uso de 
substâncias e a outros comportamentos de risco, não é factível resolver tais 
vulnerabilidades implementando uma única intervenção de prevenção isolada 
e limitada em seu prazo e alcance.

Tendo como premissa o apoio ao desenvolvimento saudável e 
seguro dos indivíduos, um sistema eficaz de prevenção compreenderia, 
portanto, estratégias com uma mistura de componentes ambientais e de 
desenvolvimento, com um componente menor focado na informação. Para 
ofertar uma tal gama integrada de intervenções e políticas, o sistema requer 
fortes fundamentos estruturais que incluem:

✔Uma política de apoio e estrutura legal;
✔Evidência científica e pesquisa;
✔Coordenação de múltiplos setores e níveis (nacional, 
subnacional e municipal / local) envolvidos;
✔Treinamento de formuladores de políticas e profissionais; e,
✔Compromisso para fornecer recursos adequados e sustentar 
o sistema a longo prazo267.

A atual Política Nacional sobre Drogas, aprovada pelo Decreto nº 9.761, 
de 11 de abril de 2019, que, por sua vez, revogou o Decreto nº 4.345/2002, 
alinhou-se a várias das diretrizes acima abordadas.

Merecem destaque, nesse aspecto, especialmente que no se refere 
à prevenção: o reconhecimento da necessidade de promoção e fomento 
dos fatores de proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência de álcool 
e outras drogas; o reconhecimento do vínculo familiar, da espiritualidade, 
dos esportes, entre outros, como fatores de proteção ao uso, observada a 
laicidade do Estado; e o reconhecimento da necessidade de desenvolvimento 
de habilidades para a vida e de fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas 
lícitas e ilícitas. Conforme prevê o Decreto:

“Pressupostos da Política Nacional sobre Drogas:[…]

2.14. Reconhecer a necessidade de promoção e fomento dos 
fatores de proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência 
do álcool e de outras drogas.
2.15. Reconhecer o vínculo familiar, a espiritualidade, os 
esportes, entre outros, como fatores de proteção ao uso, ao 
uso indevido e à dependência do tabaco, do álcool e de outras 
drogas, observada a laicidade do Estado.

267  UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. International Standards on Drug Use 
Prevention. Viena: UNODC, 2018. p. 50. Tradução livre. Disponível em: https://www.unodc.org/
documents/prevention/standards_180412.pdf . Acesso em: 1 abr. 2020.
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2.16. Reconhecer a necessidade de desenvolvimento de 
habilidades para a vida, como forma de proteção ao uso, ao uso 
indevido e à dependência do álcool e outras drogas.
2.17. Reconhecer a necessidade de conscientização do indivíduo e 
da sociedade em relação aos fatores de risco, com ações efetivas 
de mitigação desses riscos, em nível individual e coletivo. […]
2.19. Reconhecer que é necessário tratar as causas e os fatores 
do uso, do uso indevido e da dependência do álcool e de 
outras drogas, além de promover assistência aos afetados pelos 
problemas deles decorrentes.
2.20. Reconhecer a necessidade de tratar o tabagismo, o uso 
de álcool e de outras drogas também como um problema 
concernente à infância, à adolescência e à juventude, de modo 
a evitar o início do uso, além da assistência àqueles em uso 
dessas substâncias. […]
2.24. Reconhecer a necessidade de se fazer cumprir as leis e 
as normas sobre drogas lícitas e ilícitas, desenvolver novas 
ações e regulamentações, especialmente aquelas relacionadas 
à proteção da vida, da saúde, da criança, do adolescente e 
do jovem, inclusive quanto à publicidade de drogas lícitas e à 
fiscalização da sua venda, publicidade e consumo.[…]
2.28. Reconhecer a necessidade de estudos, pesquisas e 
avaliações das ações, dos serviços, dos programas e das 
atividades no âmbito da Política Nacional sobre Drogas e da 
Política Nacional sobre o Álcool, nos âmbitos público e privado. 
[…]
2.34. Reconhecer o uso das drogas lícitas como fator importante 
na indução da dependência, e que por esse motivo, deve ser 
objeto de um adequado controle social, especialmente nos 
aspectos relacionados à propaganda, à comercialização e à 
acessibilidade de populações vulneráveis, tais como crianças, 
adolescentes e jovens. [...]
2.36. Buscar assegurar à Pnad o caráter de Política de Estado 
e garantir de forma contínua, recursos orçamentários, 
humanos, administrativos, científicos e de governança para o 
desenvolvimento de suas ações.”268

A Política Nacional disciplina, além disso, como orientação geral, que:

“4.1.1. A efetiva prevenção ao uso de tabaco e seus derivados, 
de álcool e de outras drogas é fruto do comprometimento, da 
cooperação e da parceria entre os diferentes segmentos da 
sociedade brasileira e dos órgãos da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal, fundamentada na filosofia da 
responsabilidade compartilhada, com a construção de redes que 

268  BRASIL. Decreto nº 9.761, de 11 de abril de 2019. Aprova a Política Nacional sobre Drogas. 
Diário Oficial da União, Brasília, 11 abr. 2019, Seção 1, p. 7.
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visem à melhoria das condições de vida e promoção geral da saúde 
da população, da promoção de habilidades sociais e para a vida, 
o fortalecimento de vínculos interpessoais, a promoção dos fatores 
de proteção ao uso do tabaco e de seus derivados, do álcool e de 
outras drogas e da conscientização e proteção dos fatores de risco.
[...]
4.1.3. As ações preventivas devem ser pautadas em princípios éticos 
e de pluralidade cultural, orientadas para a promoção de valores 
voltados à saúde física, mental e social, individual e coletiva, ao bem-
estar, à integração socioeconômica, à formação e fortalecimento 
de vínculos familiares, sociais e interpessoais, à promoção de 
habilidades sociais e para a vida, da espiritualidade, à valorização das 
relações familiares e à promoção dos fatores de proteção ao uso do 
tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, considerados os 
diferentes modelos, em uma visão holística do ser humano, com vistas 
à promoção e à manutenção da abstinência.
4.1.4. As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas 
ao desenvolvimento humano, ao incentivo da educação para a vida 
saudável e à qualidade de vida, ao fortalecimento dos mecanismos 
de proteção do indivíduo, ao acesso aos bens culturais, à prática 
de esportes, ao lazer, ao desenvolvimento da espiritualidade, à 
promoção e manutenção da abstinência, ao acesso ao conhecimento 
sobre drogas com embasamento científico, considerada a participação 
da família, da escola e da sociedade na multiplicação das ações.

Propõe, finalmente, a teor do que dispõe o item 4.2.17, a inclusão, 
na educação básica, média e superior, de conteúdos relativos à prevenção do 
uso de drogas lícitas e ilícitas, com ênfase na promoção da vida, da saúde, de 
habilidades sociais e para a vida, da formação e fortalecimento de vínculos e 
dos fatores de proteção e conscientização.

5 EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS: OS PROJETOS DAS RODAS DE CONVERSA SOBRE DROGAS 
NAS ESCOLAS E DO DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA MULTICANAL 
(APLICATIVO) QUE CONTRIBUA PARA A PREVENÇÃO ÀS DROGAS, OFEREÇA 
INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA E MATERIAL DE APOIO SOBRE O TEMA, BEM 
COMO PROMOVA A ARTICULAÇÃO DE UMA REDE INFORMAL DE APOIO

Em 2019, a Secretaria de Estado da Educação e Esporte – SEED, a 
Secretaria de Estado da Saúde – SESA, a Secretaria de Estado da Justiça, Família 
e Trabalho – SEJUF e o Ministério Público do Estado do Paraná – MPPR, por 
meio do Projeto Estratégico SEMEAR — Enfrentamento ao Álcool, Crack e 
Outras Drogas, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 
de Proteção aos Direitos Humanos e do Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Justiça de Proteção à Criança, ao Adolescente e à Educação, 
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propuseram um projeto de prevenção às drogas nas escolas para obtenção de 
recursos do Fundo para a Infância e Adolescência - FIA.

A ideia do projeto, que foi aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CEDCA em 2019, é, basicamente, desenvolver 
ações preventivas e contínuas de educação e de promoção da saúde, com 
vistas à prevenção do uso de álcool e outras drogas por adolescentes e jovens 
das escolas públicas, mediante o aprimoramento da capacitação e da formação 
dos profissionais envolvidos na parceria e do desenvolvimento de uma base 
científica e metodológica para o trabalho intersetorial entre os proponentes.

A iniciativa já vinha sendo realizada desde 2017, mas a intenção de 
alocar recursos para a estruturação de um programa continuado foi concebida 
a partir das diretrizes abordadas no capítulo anterior, em especial da orientação 
que diz respeito à necessidade de compromisso para o fornecimento de 
recursos adequados para um programa de prevenção a longo prazo.

A política de apoio e estrutura legal do projeto das Rodas de Conversa 
sobre Drogas sustentam-se tanto na supracitada Política Nacional sobre Drogas 
quanto na legislação estadual paranaense que, desde 2003, por meio da Lei nº 
14.072/2003, contempla ações voltadas à prevenção, a serem protagonizadas no 
mês de junho, atualmente destinado na sua integralidade a atividades de incentivo 
à prevenção e ao tratamento do uso abusivo de drogas em todo o Paraná. 

Não obstante, o projeto foi apresentado tendo como fundamento o 
próprio Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do 
Paraná 2014-2023, que, ao adotar a concepção de intersetorialidade e trabalho 
conjunto, dispõe:
 

“A proposta é de que todas as instituições, executando suas 
funções de modo colaborativo, possam ser facilitadoras da 
garantia integral de direitos. Não é fixada uma hierarquia 
entre as instituições, mas, sim, cada uma executa a sua 
parte de um todo que se forma no conjunto, sendo que 
algumas ações imprescindíveis só podem ser executadas se 
os serviços trabalharem em parceria, em uma concepção  
de intersetorialidade”269.

O projeto envolveu, igualmente, a coordenação de múltiplos setores e 
níveis, na medida em que a proposta apresentada foi formulada em conjunto por 
todos os envolvidos e postula, no interregno de 4 (quatro) anos, a capacitação de 
formuladores de políticas públicas e de profissionais das Secretarias parceiras. 

269  Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná: 2014-2023. Comitê 
Interinstitucional para Elaboração, Implementação e Acompanhamento do Plano Decenal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. (Org.); Secretaria da Família e Desenvolvimento Social (Equipe 
técnica). Curitiba: SECS, 2013. p. 105 e 106. Disponível em: http://www.desenvolvimentosocial.
pr.gov.br/arquivos/File/plano_decenal/PlanoDecenaldigital.pdf. Acesso em: 02 ago. 2019.
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Outra iniciativa fundamentada nas diretrizes de prevenção 
supramencionadas e nas exigências de adaptação à era digital foi a proposta 
de desenvolvimento de uma plataforma multicanal (aplicativo) voltado à 
população paranaense que contribua para a prevenção às drogas, ofereça 
informações de utilidade pública e material de apoio qualificados sobre o 
tema, bem como promova a articulação de uma rede informal de apoio, em 
que os próprios cidadãos auxiliem os usuários de substâncias psicoativas, seus 
amigos e familiares no enfrentamento à drogadição.

A proposta foi contemplada, em 2018, dentre as proposições 
selecionadas no primeiro ciclo de avaliação e priorização de propostas 
encaminhadas para o Banco de Projetos do Conselho Federal Gestor do Fundo 
de Defesa de Direitos Difusos – CFDD, conforme a lista publicizada na Resolução 
nº 33, de 4 de dezembro de 2018, do Ministério da Justiça, sendo escolhida 
dentre 3.648 (três mil seiscentos e quarenta e oito) propostas encaminhadas 
ao Banco de Projetos de 2019 e integrando a lista dos 60 (sessenta) projetos 
prioritários mencionados na Resolução nº 33/2018, no entanto, em fase 
ulterior, houve indeferimento pelo CFDD.

    
CONCLUSÃO
 

A infância e a juventude, no Brasil, ainda clamam pela concretização de 
direitos há muito consagrados no texto constitucional e no Estatuto da Criança 
e do Adolescente. A efetivação de tais direitos, por sua vez, funciona como 
um importante fator de proteção contra o uso (experimentação) e o abuso de 
substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, comprovadamente mais prejudiciais às 
pessoas em peculiar estágio de desenvolvimento.

Possibilitar que o texto do Estatuto passe de mera folha de papel 
para a concretude da vida exige, hoje, mais do que uma intervenção incisiva. 
Requer a luta intransigente de cada um – família, sociedade e Estado – para 
que os direitos já há muito proclamados no art. 227 sejam – com prioridade 
absoluta – assegurados.

Conforme se pretendeu demonstrar, mais do que alocar recursos 
para a capacitação dos agentes envolvidos, a estruturação e a organização de 
programas de prevenção, é imperioso inseri-los em uma política de Estado e 
não de governo, evitando a solução de continuidade das iniciativas quando 
da alternância de poder, uma vez que, conforme apontado, a eficácia de tais 
programas está condicionada ao acompanhamento longitudinal dos mesmos 
por vários anos.

Intervenções como as ora relatadas, por conseguinte, podem ser 
vislumbres para uma mudança positiva nesse cenário.
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