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Apresentação
Os novos tempos de governo, marcados pela ênfase
na participação social e na organização da sociedade, valorizam a descentralização das ações relacionadas à prevenção
do uso de drogas e à atenção e reinserção social de usuários
e dependentes.
No desenvolvimento de seu papel de coordenação e articulação de ações voltadas a esses temas, a Secretaria Nacional
de Políticas sobre Drogas apresenta a Série “Por Dentro do Assunto”, com o objetivo de socializar conhecimentos dirigidos a
S~EOLFRVHVSHFt¿FRV
Esta série, construída com base nas necessidades expressas por múltiplos setores da população e em conhecimenWRV FLHQWt¿FRV DWXDOL]DGRV SURFXUD DSUHVHQWDU DV TXHVW}HV GH
forma leve, informal e interativa com os leitores.


$LQLFLDWLYDpQRUWHDGDSHODFUHQoDGHTXHRHQFDPLQKD-

mento dos temas de interesse social só será efetivo com a aliança entre as ações do poder público e a sabedoria e o empenho
de cada pessoa e de cada comunidade.
Acreditamos estar, dessa forma, contribuindo com a
nossa parte.

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas

Cartilha para pais de crianças
Essa cartilha é dirigida a pais de crianças e tem o objetivo
GHVXJHULUDWLWXGHVTXHSRGHPVHUDGRWDGDVQDHGXFDomRGRV
¿OKRVSDUDTXHPDLVWDUGHHOHVWHQKDPSRXFDVFKDQFHVGHYLrem a abusar de álcool, cigarros e outras drogas.


(VVD3XEOLFDomRWHPFRPREDVHDFKDGRVFLHQWt¿FRVGH

vários países e se apóia em duas premissas:
 $ SULPHLUD p TXH DV YLYrQFLDV GD LQIkQFLD VmR H[WUHPDmente poderosas para formar adolescentes e adultos seguros, com auto-estima elevada e preparados para a vida
em sociedade.
 $VHJXQGDpTXHRVSDLVVmRTXDVHVHPSUHRVDGXOWRV
mais importantes na vida das crianças.


3RULVVRRVSDLVWrPXPDLQÀXrQFLDIXQGDPHQWDOQRGH-

senvolvimento de comportamentos, emoções e habilidades,
seja através do próprio exemplo, seja por serem capazes de
propiciar experiências positivas e minimizar algumas experiências negativas impossíveis de serem evitadas.
O conteúdo foi dividido em três eixos. Para facilitar a memorização, todos se iniciam com a letra C, de criança:

Conversa, Cuidado e Cidadania.
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Série: Por Dentro do Assunto

Parte 1

Conversa


$OJXQV SDLV DFKDP TXH HGXFDU RV ¿OKRV VREUH GURJDV

WHPTXHFRPHoDUFHGRQDKRUDGRMDQWDUFRPHoDPDIDODUFRP
VHXV ¿OKRV GH VHLV H QRYH DQRV GH LGDGH VREUH RV SHULJRV GD
PDFRQKD GD FRFDtQD H GR FUDFN 0RPHQWRV GHSRLV RV ¿OKRV
HVWmR HQWHGLDGRV LQTXLHWRV FRQWDQGR RV PLQXWRV SDUD D FRQversa acabar. Os pais, no entanto, sentem-se aliviados, com a
FRQVFLrQFLDOLPSDGHTXHFXPSULUDPFRPVHXGHYHU3DVVDGDV
DOJXPDV KRUDV WRGRV HVTXHFHUDP R DVVXQWR $ LQLFLDWLYD GRV
pais teve poucos efeitos.


2HTXtYRFRGHVVHVSDLVEHPLQWHQFLRQDGRVQmRpDLGpLD

GHTXHDSUHYHQomRGHYHFRPHoDUFHGRHVLPDIDOWDGHVLQWRQLD
entre a conversa e a realidade imediata das crianças.


&RPRDTXHVWmRGRFRQVXPRGHGURJDVLOHJDLVpVDOYR

raras exceções, algo distante da realidade das crianças, é muito
PDLVLPSRUWDQWHDERUGDURVULVFRVGHXVRGHVXEVWkQFLDVTXtPLcas, mencionando produtos visíveis no cotidiano, como remédios, cigarros, produtos de limpeza e bebidas alcoólicas.
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Remédios


(PJHUDODVFULDQoDVHQWHQGHPEHPRFRQFHLWRGHTXHDV

SHVVRDVLQJHUHPFRLVDVTXHID]HPEHPHFRLVDVTXHID]HPPDODR
VHXFRUSRHjVXDVD~GH(ODVVDEHPGHVGHFHGRTXHOHLWHHIUXWDV
SRUH[HPSORVmRDOLPHQWRVTXHSRGHPDMXGiODVDVHWRUQDUIRUWHVHVDXGiYHLVHTXHTXDOTXHUFRLVDHPH[FHVVR PHVPRFRLVDV
boas) pode levar algumas pessoas a se sentirem mal. São capazes
WDPEpPGHHQWHQGHUTXHUHPpGLRVVmRERQVSDUDDVSHVVRDVGHVGHTXHXVDGRVFRPFULWpULRV2VSDLVSRGHPFRPHoDUDFRQYHUVDU
VREUHUHPpGLRVFRPVHXV¿OKRVGHVGHPXLWRFHGR

Conversando sobre remédios.
Alguns exemplos:
“Remédio não é doce ou sobremesa.”


³0HVPRTXHVHXVHVyXPSRXTXLQKRDPDLVGRTXHR

PpGLFRRULHQWRXSRGHVH¿FDUDLQGDPDLVGRHQWH´


³5HPpGLRpSDUDXVDUVyTXDQGRSUHFLVDPRV4XDQGRD

gente tem dor de cabeça, primeiro deve tentar descansar, dorPLUWRPDUDUIUHVFR6RPHQWHTXDQGRQmRSDVVDYDOHDSHQD
tomar remédio. E sempre com orientação de um médico.”


³6yWRPHUHPpGLRTXHDPDPmHRSDSDLRXDYRYyWH

GHUHP6yDFHLWHGHRXWUDSHVVRDVHHXWHDYLVDUDQWHVTXHp
para tomar”.

11
Cartilha para pais de crianças

Cigarros


$GXOWRVIXPDQGRpDOJRTXHTXDVHWRGDDFULDQoDRE-

VHUYDGHVGHFHGR(ODSHUFHEHTXHHVVHpXPKiELWRGHSHVVRDVGHTXHPPXLWDVYH]HVHODJRVWDHUHVSHLWDHTXHQmR
raro, fazem parte de sua própria família.
O uso de cigarros está presente também em filmes,
programas de TV e desenhos animados.
Da mesma forma como as crianças observam o uso de
FLJDUUR HP PXLWRV OXJDUHV GHVGH FHGR RXYHP GL]HU TXH FLgarro faz mal, pode matar e, em geral, não gostam da fumaça
ou do cheiro em ambientes fechados.


2XVRGHXPDVXEVWkQFLDWmRQRFLYDHWmRWROHUDGDVR-

cialmente abre uma oportunidade natural de se conversar sobre o assunto.
12
Série: Por Dentro do Assunto

Sugestões de como reagir
em situações frequentes
envolvendo uso de cigarros
— “Mãe, olha, estou fumando!” diz o menino, usando
papel enrolado ou caneta como “cigarro”.

²1RVVD¿OKRTXHVXVWR$LQGDEHPTXHpFLJDUURGH
PHQWLULQKDSRLVIXPDUpPXLWRUXLPSDUDDVD~GH
***


²³3DLVHIXPDUpDVVLPWmRUXLPSRUTXHYRFrIXPD"


²3RLVp¿OKR(XVHLTXHIXPDUpPXLWRUXLPSDUDPLP
0DVTXDQGRDVSHVVRDVFRPHoDPDIXPDUpPXLWRGLItFLOSDUDU(XTXHULDPHVPRpQXQFDWHUFRPHoDGR0DVDJRUDWHQWR
VHPSUHIXPDUORQJHGHYRFrSDUDYRFrQmRUHVSLUDUDIXPDoD
(YRXFRQWLQXDUWHQWDQGRSDUDU´
***


²0mHHVWRXFRPPHGRTXHRYRY{PRUUDGHWDQWRIXPDU


²(XVHL¿OKDHXWDPEpPPHSUHRFXSR2YRY{MiWHQWRXSDUDUHQmRFRQVHJXLXSRULVVRpTXHHOHVHPSUHGL]TXH
QmRTXHUTXHYRFrFRPHFH
***
— O irmão do Lucas fuma e os amigos dele também.
Eles acham super legal fumar.

² e YHUGDGH DOJXQV LUPmRV PDLV YHOKRV DFKDP OHJDO
IXPDU HOHV DFKDP TXH SDUHFHP DGXOWRV TXDQGR IXPDP 0DV
IXPDUID]PXLWRPDO¬VYH]HVDJHQWHWHPTXHID]HURTXHp
ERPSDUDRQRVVRFRUSRQHPVHPSUHRTXHRVRXWURVID]HPRX
DFKDPOHJDOpRPHOKRUSDUDQRVVDVD~GH´
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Produtos industriais
(limpeza, beleza, higiene pessoal)
É muito comum as crianças terem atração pelo cheiro e
cor de produtos de limpeza, principalmente à base de solventes como benzina, álcool, thinner. O mesmo se aplica a alguns
SURGXWRVGHHVFULWyULRFRPRFRUUHWLYRV RV³EUDQTXLQKRV´ SURdutos de beleza (esmalte e acetona, principalmente) e até de
higiene pessoal (desodorantes, por exemplo).
14
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Essa atração pode resultar em comportamentos bastante
arriscados, como ingerir esses produtos, ou inalá-los. No caso
GH FULDQoDV PDLV QRYDV p IXQGDPHQWDO TXH RV SDLV JXDUGHP
HVVHVSURGXWRVIRUDGRDOFDQFHHGDYLVWDGRVVHXV¿OKRVSDUD
evitar casos de intoxicação.


0XLWDV YH]HV QR HQWDQWR SRGHPRV REVHUYDU QRVVRV ¿-

OKRVDWUDtGRVSHORFKHLURGHVVHVSURGXWRVTXDVHSUHVVHQWLQGR
TXH VH LQDODUHP RV PHVPRV SRGHUmR VHQWLU WRQWXUD H OHYH]D
VHQVDo}HVSUD]HLURVDVSDUDDOJXPDVFULDQoDV D¿QDOpHPSDUWHSRULVVRTXHHOHVJRVWDPGR³JLUDJLUD´ (VVDDWUDomRpSHUfeitamente natural, similar ao fascínio por brincar com fósforos e
LVTXHLURV4XDQGRHVVDVVLWXDo}HVRFRUUHPQmRSHUFDDRSRUtunidade de fazer algum comentário.

4XDQGRVHXÀOKRSDUHFH
atraído por produtos industriais


² )LOKR HVVH SURGXWR p PXLWR ERP SDUD GHL[DU QRVVD

FDVDOLPSLQKDPDVpPXLWRSHULJRVRSDUDDVD~GHGDVSHVVRDV


² 7RPH FXLGDGR SDUD QmR GHL[DU R JDWLQKR RX R FD-

FKRUUR ODPEHURXFKHLUDULVVRHVVHSURGXWRpFRPRYHQHQRVy
VHUYHPHVPRSDUDOLPSDU


²(VVHSURGXWRpFKHLRGHTXtPLFDSHULJRVRSDUDQRV-

VD VD~GH $ FRU p ERQLWD R FKHLUR DWp SRGH VHU ERP PDV p
SHULJRVRSRULVVRpPHOKRUQmR¿FDUFKHLUDQGR
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Álcool
Bebida alcoólica faz parte da vida em sociedade e a maioria
GDV SHVVRDV TXH EHEHP R ID]HP GH PRGR PRGHUDGR H HP VLWXDo}HVDGHTXDGDV0DVDVFULDQoDVREVHUYDPHDSUHQGHPGHVGH
cedo os usos sociais de bebidas alcoólicas, na televisão, no cinema,
HPUHVWDXUDQWHVHPFDVD2EVHUYDPTXHDVSHVVRDV¿FDPPDLV
UHOD[DGDVTXDQGREHEHPTXHSRGHP¿FDUDJUHVVLYDVTXDQGREHbem demais.


eLPSRUWDQWHWUDQVPLWLUSDUDVHXV¿OKRVGHVGHFHGRTXDLV

VmRVHXVYDORUHVHUHJUDVTXDQGRRDVVXQWRpEHELGD'HYHVH
também evitar deixar copos pela metade na sala, abrindo oportunidade para a criança beber. Poucos goles para uma criança
SHTXHQDSRGHPSURYRFDULQWR[LFDomR


7HQWH VHPSUH GDU UHVSRVWDV IUDQFDV H GLUHWDV TXDQGR

conversar sobre bebidas alcoólicas.
16
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Quando o assunto é álcool


²3RVVRGDUXPJROLQKRQDVXDEHELGD"



² $LQGD QmR %HELGD p FRLVD GH DGXOWR ID] PDO SDUD

FULDQoDPDVYRFrYDLSRGHUSURYDUTXDQGRFUHVFHU9RFrTXHU
TXHHXSUHSDUHXPVXFRSDUDYRFr"
***


²3RUTXHYRFrEHEHFHUYHMD"



²(XDFKRJRVWRVR0DVHXWHQKRVHPSUHTXHWRPDUFXLGD-

GRSDUDQmREHEHUPXLWRSRLVDtHXSRVVRPXGDUPHXMHLWRGHVHU´
***


²0mHSRUTXHHVVHVXFRHVWiFRPJRVWRWmRGLIHUHQWH"



²,VVRQmRpVXFRpEDWLGDpEHELGDSDUDJHQWHJUDQ-

GH (X HVWDYD GLVWUDtGD H QmR UHSDUHL TXH GHL[HL Dt SHUWR GH
YRFr0DVROKHQXQFDpERPWRPDUDEHELGDGRVRXWURVVHPSUHWRPHVyDVXD
***


² 3RU TXH R WLR -RmR FRPHoRX D DQGDU HVTXLVLWR H D

IDODUHVWUDQKRQDIHVWDGH1DWDO"


²6HXWLREHEHXPXLWDFHUYHMDHXtVTXH4XDQGRDVSHV-

VRDVID]HPLVVRHODV¿FDPGHVVHMHLWRHQRGLDVHJXLQWH¿FDP
FRPYHUJRQKDGRTXH¿]HUDP2TXHYRFrDFKRXGRMHLWRGHOH"
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Parte 2

Cuidado
(GXFDQGRVHXVÀOKRVSDUDXPDYLGDSOHQD


3RUPDLVTXHYRFrDFHUWHQDVFRQYHUVDVQDGDVXEVWL-

WXLUiXPDHGXFDomRHFRQYLYrQFLDIDPLOLDUQDTXDOVHXVILOKRV
se sintam amados, valorizados e respeitados. Filhos seguros
GHVLPHVPRVHTXHVHVHQWHPSDUWHLPSRUWDQWHGRFROHWLYR
familiar terão maiores chances de não se fascinar pelo conVXPRGHGURJDVHGHWHUPDLRUWUDQTXLOLGDGHHPOLGDUFRPD
pressão de amigos.

19
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Demonstre amor


(PERUDRDPRUTXHRVSDLVWHQKDPSHORVSUySULRV¿OKRV

VHMD LQTXHVWLRQiYHO H yEYLR SDUD HOHV PHVPRV QHP VHPSUH p
SHUFHELGR FRP D PHVPD FODUH]D SHORV ¿OKRV SULQFLSDOPHQWH
DTXHOHVPDLVIUiJHLVHPRFLRQDOPHQWHRXRVPDLVUHEHOGHVDOvos de constante broncas.
Pais devem dar provas de amor através de gestos (abraoRVFDULQKR SDODYUDV ¿OKRWHHXWHDGRURPXLWR HGHVXDSUHVHQoD ItVLFDHHPRFLRQDO QDYLGDGHVHX¿OKR
20
Série: Por Dentro do Assunto

Expressando amor
 4XDQGRVHX¿OKR¿]HUDOJXPDFRLVDHUUDGDTXHQHFHVVLWD
bronca, tente centrar sua reprovação e irritação no comSRUWDPHQWR GR VHX ¿OKR H QmR QD SHVVRD GHOH 2X VHMD
SURFXUHWUDQVPLWLUDVHX¿OKRTXHYRFrQmRJRVWDGRTXH
HOHIH]PDVTXHYRFrDLQGDRDPDPXLWR
 $OJXPDV FULDQoDV SHTXHQDV TXDQGR FRQWUDULDGDV GL]HP
TXH YmR PRUDU HP RXWUR OXJDU TXH YmR IXJLU GH FDVD ¬V
vezes, chegam ao ponto de arrumar uma sacolinha, com
VHXXUVLQKRHVXDURXSDSUHIHULGD0XLWRVSDLVDFKDPTXH
a maneira mais efetiva de responder a essa “birra” é ignorar
R JHVWR GHL[DQGR D FULDQoD SHUFHEHU TXH HOD QmR SRGH LU
HPERUDpYXOQHUiYHOHGHSHQGHGRVSDLV SDUDRQGHYRX"
FRPR" 8PDH[SHULrQFLDFRPRHVVDSRGHVHUPXLWRKXPLOKDQWH8PDIRUPDPDLVDGHTXDGDGHUHDJLUVHULDSHGLUSDUD
DFULDQoDQmRLUHPERUDGL]HUTXHVHQWLULDPXLWDVVDXGDGHV
HDtVLPGHL[DUDFULDQoDSHUFHEHUTXHDLQGDQmRWHPPHVmo autonomia para sair de casa.
 Evite comentários do tipo: “se eu não tivesse criança peTXHQDHXSRGHULDWUDEDOKDU´RX³QmRYHMRDKRUDGRPHX
¿OKRFUHVFHU´³TXHULDTXHYRFrIRVVHERQ]LQKRTXHQHPR
-RUJLQKRTXHPRUDDRODGR´(VVHWLSRGHD¿UPDomRWUDQVPLWHUHMHLomRDXP¿OKRTXHWDQWRDPDPRVSRLVHOHVHYr
FRPSDUDGRFRPDOJRTXHSDUHFHVHUPHOKRUHTXHHOHQmR
pode ser, ou seja, tornar-se mais velho de repente ou ser
R¿OKRGDYL]LQKDHQmRHOHPHVPR
 ([SUHVVDUDPRUQmRVLJQL¿FDDWHQGHUWRGRVRVSHGLGRVGR¿OKR0XLWRVSDLVFRPPHGRGHSHUGHURDIHWRGRV¿OKRVFRPSUDPWXGRRTXHHOHSHGHRXGHL[DPTXHHOHGHFLGDVHPSUH
RTXHID]HUPHVPRTXHLVVRVHMDLQFRQYHQLHQWHSDUDREHP
HVWDUGDIDPtOLD0RVWUDUjFULDQoDTXH³HODQmRSRGHWXGR´
QmRSRGHWHUWXGRHTXHpFDSD]GHVXSRUWDUDVIUXVWUDo}HVp
também uma forma de desenvolver a auto-estima e a capaFLGDGHGHID]HUHVFROKDVPDLVDGHTXDGDV

21
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Incentive a independência
Criança precisa de limite e regras claras, mas também
SUHFLVDGHSHTXHQDVRSRUWXQLGDGHVQDVTXDLVSRVVDDSUHQGHUD
tomar decisões. A sensação de autonomia e de capacidade de
escolher é um evento muito positivo, num ser humano ainda tão
dependente dos outros.
Essa capacidade de tomar decisões será muito útil mais tarGHTXDQGRHVFROKDVUHDOPHQWHLPSRUWDQWHVWHUmRTXHVHUIHLWDVH
a possibilidade de monitoramento dos pais será bem menor.

ABC da independência
 O horário de dormir é estipulado pelos pais. Mas talvez você
SRVVDGHL[DUVHX¿OKR RX¿OKD HVFROKHURSLMDPD
 $V DOWHUQDWLYDV GH DWLYLGDGHV VmR GH¿QLGDV SHORV SDLV
PDVWDOYH]VHX¿OKRSRVVDWHUDOJXPDDXWRQRPLDGHHVFROKDGRTXHID]HUGHSRLVGDHVFROD³9RFrTXHUEULQFDU
OiIRUDRXOHUXPOLYUR"´0DLVWDUGHSRGHDWpSHUJXQWDU
³9RFr JRVWRX GH WHU UHVROYLGR LU EULQFDU Oi IRUD" ( DPDQKmYRFrYDLHVFROKHUDOJXPDFRLVDGLIHUHQWH"´
 /LEHUGDGHVXS}HUHVSRQVDELOLGDGHSHODVFRQVHTXrQFLDV
das decisões tomadas. Não tente minimizar os efeitos neJDWLYRVGDVHVFROKDVGRVHX¿OKRPDVDMXGHRDUHÀHWLU
sobre como eles poderiam ter sido evitados.
 Para desenvolver sua autonomia a criança precisa entenGHUWDPEpPRVVHXVOLPLWHV)DoDVHX¿OKRSHUFHEHUTXH
não é possível ter todos os seus desejos satisfeitos.

23
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$MXGHVHXÀOKRWHUDXWRHVWLPD
Nem todos nós, adultos, tivemos a oportunidade de sentir
TXHDJHQWH³YDOLDDSHQD´HUDDOJXpPGLJQRGHVHUDPDGRSHlos outros. Esse sentimento de baixa auto-estima, de incerteza
do próprio valor como pessoa, pode vir a implicar numa constanWHLQVHJXUDQoDQXPDWHQGrQFLDGHTXHUHUDJUDGDURRXWURDOpP
do limite razoável para merecer amor e atenção.


1RPXQGRGHQRVVRV¿OKRVHVVDQHFHVVLGDGHGHDJUDGDU

o outro para se sentir aceito pode ser um fator importante para o
início e até a manutenção do uso de drogas, cigarros e álcool.
Gostar de si mesmo, ter auto-estima, não tem nada a ver
FRPQDUFLVLVPRRXHJRtVPReVRPHQWHDTXHOHVHQWLPHQWRGH
WUDQTXLOLGDGHLQWHULRUHVDEHUTXHVRPRVGLJQRVGHDPRUGHFDULQKRHDPL]DGHPHVPRTXHQHPVHPSUHDJHQWHVHFRPSRUWH
da maneira como os outros gostariam.


(VVHVHQWLPHQWRGHWUDQTXLOLGDGHQmRpXPDGiGLYDPDV

fruto de experiências precoces, de atribuições de papéis na inIkQFLDHPERUDQHPVHPSUHGHPRGRH[SOtFLWR
Veja abaixo uma lista de comentários e situações relacionadas a esse tópico e procure criar sua própria lista, com exemSORVGRVHXGLDDGLDSDUDIDFLOLWDUVXDUHÀH[mR

25
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Comentários que podem
PDFKXFDUDDXWRHVWLPD
GHVHXÀOKR
 “Só podia ser você mesmo! Impressionante como tudo
TXHYRFrID]GiHUUDGR´
 ³)LOKR WLUD D PmR GDt TXH YRFr YDL HVWUDJDU WXGR QmR
DGLDQWD TXH YRFr QmR FRQVHJXH´ TXDQGR XPD FULDQoD
tenta ajudar em algo)
 ³6HUiTXHDOJXPGLDYRFrYDLDSUHQGHUDVHFRPSRUWDU
GLUHLWRFRPRRVHXLUPmR"´

26
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Situações que
podem desenvolver
DDXWRHVWLPD
(QVLQDQGRDVHXÀOKRVHXYHUGDGHLURYDORU
 'HL[HVHX¿OKRDMXGDUHPWDUHIDVFRWLGLDQDVFRPRFRORcar a mesa, lavar o carro, arrumar gavetas. Respeite o
ritmo dele, elogie o resultado.
 Peça para ele fazer desenhos e pregue o desenho num
lugar especial. (cabeceira da cama, escritório)
 2XoDRTXHHOHGL]WHQWHHQWHQGHUHYDORUL]DUDPDQHLUD
como ele percebe o mundo, tente responder, respeitando
seu nível de compreensão.
 Evite rir de sua ingenuidade e contar “gracinhas” na frente dos outros como erros de pronúncias, perguntas engraçadas, movimentos desajeitados, tombos.
 1mRUHVROYDWRGDVDVVLWXDo}HVGLItFHLVTXHVHX¿OKRHQfrenta, na escola ou em outras situações. Estimule-o a
HQIUHQWiODVPRVWUDQGRTXHHOHpFDSD]GLVVRHTXHYRFr
está presente, caso ele precise.

27
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Alguns dados que
SRGHPLQWHUHVViOR
 $HVWLPDWLYDR¿FLDOGD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH
- OMS é de 1,1 milhões de fumantes no mundo,
aproximadamente um terço da população com 15
anos ou mais.
 *OREDOPHQWH D 206 FDOFXOD TXH DSUR[LPDGDPHQWH
47% dos homens e 12% das mulheres, com 15 anos
ou mais, fumem.
 $206HVWLPDTXHGHVGHDVGRHQoDVFDXVDGDV
pelo uso de cigarros vêm resultando na morte de 3
milhões de pessoas por ano. Setenta por cento dessas
mortes ocorrem em países em desenvolvimento.
 (PERUD R FkQFHU GH SXOPmR VHMD D GRHQoD PDLV
DVVRFLDGDDRWDEDJLVPRWXGRLQGLFDTXHDVSHVVRDV
morrem mais de outros problemas derivados do
FLJDUUR GR TXH GH FkQFHU GH SXOPmR RV GDGRV GH
SDtVHV GHVHQYROYLGRV SDUD R DQR GH  PRVWUDP
TXH RFRUUHUDP  PRUWHV SRU FkQFHU GH
pulmão e 625.000 mortes por problemas cardíacos e
vasculares, resultantes do uso de cigarros.
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Seja um bom modelo
QDYLGDGHVHXÀOKR
No melhor dos mundos, nós, adultos, seríamos felizes e
HTXLOLEUDGRVVDEHUtDPRVSHUGRDUHSRGHUtDPRVVHPSUHRIHUHFHUDPRUHVHJXUDQoDSDUDTXHPGHSHQGHGHQyV1XQFDDEXsaríamos de bebidas, nunca fumaríamos ou tomaríamos calmantes exageradamente.
Na vida real, nós estamos lutando para melhorar, tentando lidar com nossas experiências passadas e estamos longe de
ser perfeitos.
De uma maneira ou de outra, os adultos mais importantes
na vida de uma criança, seus pais, são modelos de referência
SDUDHOD'HVGHSHTXHQRVHOHVHVWmRREVHUYDQGRHDSUHQGHQGR
nosso comportamento, em todos os seus aspectos. Na medida
HPTXHQRVWRUQDPRVSDLRXPmHRVHUURVFRPHWLGRVQmRYmR
DWLQJLUVRPHQWHDTXHOHTXHRFRPHWHPDVWDPEpPRV¿OKRV
Prevenir o uso de drogas e promover auto-estima de nossas crianças é também lutar para ser uma pessoa melhor, sem
GHL[DUGHDFHLWDUHDPDUDSHVVRDTXHVHpDJRUDFRPDVOLPLWDo}HVTXHDLQGDQmRVHFRQVHJXLXVXSHUDU1RVVRV¿OKRVYmR
perceber a sinceridade e o esforço da nossa tentativa de melhoUDUHYmRVHEHQH¿FLDUHQRUPHPHQWHTXDQGRDOFDQoDUPRVSHTXHQDVYLWyULDVSDUDUGHIXPDUQmRH[DJHUDUQDEHELGDSDUDU
de gritar com o marido (ou esposa), organizar melhor o tempo.
29
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Parte 3

Cidadania


8PDPELHQWHIDPLOLDUVDXGiYHOSDUDQRVVRV¿OKRVQmRp

WXGR7HPXPPXQGROiIRUDTXHQHPVHPSUHDMXGDHTXHYDL
VHUPDLVHPDLVLPSRUWDQWHjPHGLGDTXHQRVVRV¿OKRVFUHVFHP


4XDQGR DV FULDQoDV VmR QRYLQKDV DLQGD WHPRV DOJXP

controle da situação e conseguimos protegê-las de uma série
GHLQÀXrQFLDVH[WHUQDV&RQIRUPHYmRFUHVFHQGRQRVVRSRGHU
YDLGLPLQXLQGR$DXWRQRPLDFDGDYH]PDLRUGHQRVVRV¿OKRVp
um processo saudável e inevitável.
Pais atentos enxergam além do portão de suas casas
e exercitam sua cidadania para criar um mundo melhor para
seus filhos.
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Exercendo sua
cidadania no seu bairro


3RUTXHDSDGDULDGDHVTXLQDYHQGHFHUYHMDSDUDDPRoDGD

GDRLWDYDVpULHQDVDtGDGRFROpJLRSHUWRGDVXDFDVD"


3RUTXHQLQJXpPID]QDGDTXDQGRRUDSD]GRYL]LQKRSHJDR

FDUURGDPmHjQRLWHHVDLGLULJLQGRHPDOWDYHORFLGDGH"


3RUTXHYROWDHPHLDRHOHYDGRUHVWiFKHLUDQGRDFLJDUUR

HQLQJXpPUHFODPD"
A sua realidade imediata é em parte resultado da sua
passividade, assim como a de outros pais e adultos da vizinhança. Tente falar com o dono da padaria e com a direção do coléJLR(TXHWDOLUQDUHXQLmRGRFRQGRPtQLRHSURSRUXPDGLVFXVVmRVREUHRFRPSRUWDPHQWRGR¿OKRGDVXDYL]LQKD"(XPDYLVR
QR HOHYDGRU DSHODQGR SDUD TXH VH HYLWH IXPDU GXUDQWH RV 
VHJXQGRVTXHVHHVWiFRQ¿QDGRQHVVHHVSDoRFROHWLYR"
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Exercendo cidadania na sua cidade


9RFrSRGHID]HUPXLWRPDLVSHODVXDFLGDGHGRTXHVLPSOHV-

PHQWHYRWDUSDUDSUHIHLWRHYHUHDGRUDFDGDTXDWURDQRV


4XDQGR R DVVXQWR p VD~GH OXWDU SRU PDLV YHUGH SHOD

SUHVHUYDomR GD QDWXUH]D SRU PHOKRU FRQWUROH GD TXDOLGDGH
de nossos alimentos e por medicamentos e serviços de saúde
mais acessíveis são bandeiras importantes.
Associações de moradores, sindicatos e outras organizações não-governamentais são veículos importantes de organização, para reivindicar esses direitos essenciais.
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Participando da vida do seu país
As políticas públicas do Brasil, em relação ao uso e venGDGHFLJDUURVEHELGDVDOFRyOLFDVHRXWUDVGURJDVVmRGH¿QLdas nacionalmente.
Procure participar dessas discussões, mande cartas, emails, informe-se sobre como participar na sua cidade ou em
debates nacionais.
Leia jornais, assista ao noticiário. Pais informados estão
PDLVEHPSUHSDUDGRVSDUDHGXFDUVHXV¿OKRVQXPPXQGRHP
constante mudança.
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Recursos comunitários
Apresentamos, abaixo, algumas indicações de instituio}HVS~EOLFDVSULYDGDVHyUJmRVQmRJRYHUQDPHQWDLVGDVTXDLV
YRFrSRGHUiGLVSRUQDVXDFLGDGHRXUHJLmRFDVRTXHLUDREWHU
maiores informações sobre o assunto abordado nesta cartilha.

Secretaria Nacional de
3ROtWLFDV6REUH'URJDV6(1$'
 SENAD
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Anexo II, 2º andar, sala
%UDVtOLD')&(3
www.senad.gov.br
 Central de Atendimento VIVA VOZ
132

 Observatório Brasileiro de Informações
Sobre Drogas - OBID
www.obid.senad.gov.br
No Observatório Brasileiro de informações sobre Drogas
(OBID) você vai encontrar muitas informações importantes: contatos
GH ORFDLV SDUD WUDWDPHQWR HP WRGR R SDtV LQVWLWXLo}HV TXH ID]HP
prevenção, grupos de ajuda-mútua e outros recursos comunitários.
São disponibilizadas, ainda, informações atualizadas sobre drogas,
cursos, palestras e eventos.
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'HQWUR GR 2%,' Ki  GRLV VLWHV HVSHFt¿FRV YROWDGRV SDUD RV
jovens: Mundo Jovem e Jovem sem Tabaco, além de uma relação
de OLQNV para outros VLWHVTXHLUmRDPSOLDURVHXFRQKHFLPHQWR
 Mundo Jovem
www.obid.senad.gov.br/portais/mundojovem
 Jovem sem Tabaco
www.obid.senad.gov.br/portais/jovemsemtabaco

Outras Referências
 Ministério da Saúde
www.saude.gov.br
'LVTXH6D~GH
 Centros de Atenção Psicossocial - CAPS
www.saude.gov.br
'LVTXH6D~GH
 Programa Nacional de DST e AIDS
www.aids.gov.br
 Conselhos Estaduais sobre Drogas
Para saber o endereço dos Conselhos do seu estado consulte
o site: www.obid.senad.gov.br
 Conselhos Municipais sobre Drogas
Para saber o endereço dos Conselhos do seu município
consulte o site: www.obid.senad.gov.br
 Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CONANDA, Conselho Estadual dos Direitos
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da Criança e do Adolescente - CEDCA, Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
www.presidencia.gov.br/sedh
 Canal Kids
www.canalkids.com.br
 Agência de Notícias dos Direitos da Infância
www.andi.org.br

*UXSRVGHDXWRDMXGD
 Alcoólicos Anônimos - AA
www.alcoolicosanonimos.org.br
&HQWUDOGH$WHQGLPHQWRKRUDV  
&DL[D3RVWDO&(36mR3DXOR
 AL-ANON E ALATEEN (Para familiares e amigos de
alcoólicos)
www.al-anon.org.br
 Amor-exigente (Para pais e familiares de usuários de drogas)
www.amorexigente.org.br
 Grupos Familiares - NAR - ANON (Grupos para familiares e
amigos de usuários de drogas)
www.naranon.org.br
 Narcóticos Anônimos - NA
www.na.org.br
 Pastoral da Sobriedade
www.sobriedade.org.br
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Leituras que ajudam
Série de publicações disponibilizadas pela Senad:
As publicações listadas abaixo são distribuídas gratuitamente e
enviadas pelos Correios. Podem ser solicitadas no site da SENAD
(www.senad.gov.br) ou pelo telefone do serviço VIVA VOZ. Estão
também disponíveis no portal do OBID (www.obid.senad.gov.br) para
download.
 Cartilhas da Série Por Dentro do Assunto.
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2013
 Glossário de Álcool e Drogas.
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010
 Livreto Informativo sobre Drogas Psicotrópicas.
Leitura recomendada para alunos a partir do 7º ano do ensino
fundamental. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
- SENAD e Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas CEBRID, 2013
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Outras referências de leituras
 123 Respostas Sobre Drogas Coleção Diálogo na Sala de Aula.
Içami Tiba. São Paulo: Editora Scipione, 2003.
 Anjos caídos - Como prevenir e eliminar as
drogas na vida do adolescente.
,oDPL7LED6mR3DXOR*HQWH
 'HVD¿RGDFRQYLYrQFLD3DLVH)LOKRV
/tGLD5RVHQEHUJ$UDWDQJ\6mR3DXOR*HQWH
 Depois Daquela Viagem: Diário de Bordo de uma Jovem
que Aprendeu a Viver com Aids.
Valeria Piassa Polizzi. São Paulo: Ática, 2003
 Doces Venenos: Conversas e desconversas sobre drogas.
/tGLD5RVHQEHUJ$UDWDQJ\6mR3DXOR2OKR'¶ÈJXD
 Drogas - mitos e verdades.
%HDWUL]&DUOLQL&RWULP6mR3DXORÈWLFD
 Drogas, Prevenção e Tratamento - O que você queria saber
sobre drogas e não tinha a quem perguntar.
Daniela Maluf e cols. São Paulo: Cia Editora, 2002.
 Cuidando da Pessoa com Problemas Relacionados com
Álcool e Outras Drogas - Coleção Guia para Família. v.1.
Selma de Lourdes Bordin; Marine Meyer; Sérgio Nicastri; Ellen
Burd Nisenbaum e Marcelo Ribeiro.
São Paulo: Atheneu, 2004
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 Liberdade é poder decidir.
Maria de Lurdes Zemel e Maria Elisa de Lamboy.
São Paulo: FTD, 2000.
 O Vencedor.
Frei Betto. São Paulo: Ática, 2000.
 Pais e Filhos - companheiros de Viagem.
5REHUWR6KLQ\DVKLNL6mR3DXOR*HQWH
 Satisfaçam minha curiosidade - Drogas.
Susana Leote. São Paulo: Impala Editores, 2003.
 Tabebuias: ou Histórias Reais daqueles que se livraram
das drogas na Fazenda da Esperança.
Christiane Suplicy Teixeira. São Paulo: Cidade Nova, 2001.
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Filmes sobre o tema
 28 dias, 2000.
Direção: Betty Thomas
 A corrente do bem, 2000.
Direção: Mini Leder
 Bicho de sete cabeças, 2000.
Direção: Laís Bodanzky
 Diário de um adolescente, 
Direção: Scott Kalvert
 Despedida em Las Vegas, 
Direção: Mike Figgis
 Ironweed,
Direção: Hector Babenco
 La Luna, 
Direção: Bernardo Bertolucci
 Maria cheia de graça, 2004.
Direção: Joshua Marston
 Meu nome não é Johnny,
Direção: Mauro Lima
 Notícias de uma guerra particular,
Direção: João Moreira Salles e Kátia Lund
 O Informante, 
Direção: Michael Mann
41
Cartilha para pais de crianças

 Por volta da meia noite, 
Direção: Bertrand Tavernier
 Quando um homem ama uma mulher,
Direção: Luis Mandoki
 Ray, 2004.
Direção: Taylor Hackford
 Réquiem para um sonho, 2000.
Direção: Darren Aronofsky
 Todos os corações do mundo, 
Direção: Murillo Salles
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O QUE É O VIVAVOZ?
29,9$92=pXPDFHQWUDOWHOHI{QLFDGHRULHQWDo}HVHLQIRUPDo}HVVREUHD
prevenção do uso indevido de drogas. O telefonema é gratuito e o atendiPHQWRpVLJLORVR$SHVVRDQmRSUHFLVDVHLGHQWL¿FDU

É BOM FALAR COM QUEM ENTENDE
 O atendimento é realizado por consultores capacitados e supervisionados
SRUSUR¿VVLRQDLVPHVWUHVHGRXWRUHVGDiUHDGDVD~GH
 2VSUR¿VVLRQDLVLQGLFDPORFDLVSDUDWUDWDPHQWR
 Oferecem aconselhamento por meio de intervenção breve para pessoas
TXHXVDPGURJDVHVHXVIDPLOLDUHV
 3UHVWDPLQIRUPDo}HVFLHQWt¿FDVVREUHGURJDV
O VIVAVOZ é resultado de uma parceria entre a Secretaria Nacional de PoOtWLFDVVREUH'URJDV6(1$'D8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH&LrQFLDVGH6D~GH
de Porto Alegre e o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania
(PRONASCI), do Ministério da Justiça.
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