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RESUMO

O presente estudo é fruto de uma pesquisa desenvolvida na área da Assistência Social, em uma instituição do Terceiro Setor. Teve como objetivo 
analisar a efetividade das ações desenvolvidas na perspectiva de prevenção das drogas para o público infanto-juvenil. Traz um breve histórico 
sobre a aquisição das práticas preventivas ao uso de drogas no Brasil, práticas estas que reproduzem um modelo americano. Mostra o 
desenvolvimento de algumas ações preventivas do Estado, como as ações do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Aborda também as ações complementares do terceiro setor na perspectiva de prevenção ao uso de 
drogas, por intermédio de ONGS e ações desenvolvidas pela própria sociedade diante da negligência do Estado em promover ações que atendam 
todas as camadas populares. Inserido neste contexto, o Serviço Social realiza um trabalho no sentido de tornar estas crianças e adolescentes 
“cidadãos de bem”, através de oficinas, rodas de conversa, atividades lúdicas com temas variados que fazem parte do seu dia-a-dia: violência, 
drogas, educação, esporte, saúde e família. Ao desenvolver essas atividades contribui de forma socioeducativa no fortalecimento da cultura e 
habilidades individuais e coletivas. Os procedimentos metodológicos adotaram a abordagem qualitativa, por meio da entrevista semiestruturada 
e observação participante junto a 30 crianças e adolescentes atendidos na instituição.  Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica análise de 
conteúdo. Constatou-se que: são desenvolvidas ações na perspectiva dos direitos e prevenção ao uso de drogas e estas estimulam os 
participantes a participar da escola, garantindo o direito de acesso ao esporte e trabalhando a concepção dos seus direitos, deveres e malefícios 
que as drogas causam. Contudo, para a efetividade das ações na prevenção ao uso de drogas é necessário uma equipe multidisciplinar na 
instituição, reunindo assistente social, psicólogo, professores de educação física e a mobilização da sociedade civil. Torna-se necessário também o 
acompanhamento e o diálogo dos pais para com os filhos, e o investimento do Estado em políticas públicas de esporte e lazer para o público alvo. 
Conclui-que o Serviço Social sozinho não consegue prevenir o uso das drogas.
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