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 Um Zoom como uma vacina, cheia de testemunhos e 
de  entrevistas  com  nossas  crianças,  pedagogos, 
terapeutas  e  com  Karina,  a  psicóloga  do  Lycée 
Pasteur.  Fiquemos  atentos  e  sempre  preparados 
contra os vícios.

Palestra : os 
vicíos                                    
O Major da gendarmaria F. 
Grussenmeyer, paralelamente a 
intervenções junto aos nossos 
alunos a partir do 6° ano do 
ensino fundamental, deu uma 
palestra aos pais de alunos do 
Lycée Pasteur. Esta palestra nos 
permitiu visualizar ferramentas 
p a r a d e t e c t a r, e n t e n d e r a 
acompanhar mais de perto nos-
sos filhos com relação a esses 
assuntos delicados. 

As práticas de vício podem começar muito cedo: os jovens são 
os primeiros alvos dos fabricantes de cigarro, produtores de 
álcool e narcotraficantes do ponto de vista do potencial 
gerador de dinheiro que eles representam. Mas convém 
endereçar-se também aos pais; afinal, a prevenção deve 
começar em casa. Não há um padrão quanto aos 
comportamentos: é por isso que os pais devem ficar atentos a 
alguns sinais – isolamento, fadiga, perda das noções dia/noite, 
perda de concentração, agressividade sem razão aparente. 
Devemos prevenir por 
meio de informações 
c o n s t a n t e s e u m a 
comunicação harmônica 
d e s d e c e d o . É i m -
portante, por que não 
dizer primordial, não 
banalizar as drogas, 
como o álcool, porque 
o uso, mesmo que de 
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Do dia 18 a 22 de 
setembro, uma 
semana dedicada à 
prevenção dos vícios 

   Foi o que propôs a Sra. Lefranc 
aos alunos do 6º ano ao 3º 
colegial com a vinda do Major 
Grussenmeyer, especialista em 
drogas sintéticas e d a p re -
v e n ç ã o n o m e i o e s c o l a r , 
h o j e f o r m a d o r n o Ce n t ro 
Interminister ial  para a For-
mação Antidrogas que de-
pende do Gabinete do Pri -
meiro Ministro. 

O CIFAD propõe formações 
professionais ligadas a serviços 
de po l íc ia , gendarmar ia e 
alfândega. 

  Essas palestras sobre os vícios 
estão inscritas numa abordagem 
mundial de prevenção dos vícios 
nos liceus franceses do exterior. 
No quadro da prevenção, uma 
intervenção de 2 horas foi 
programada com todos os alunos 
do 6º ano ao 3º colegial, para 
cada nível. Essa troca foi a 
oportunidade para sensibilizar os 
alunos sobre a questão dos 
vícios : definição e classificação 
das drogas, periculosidade das 
práticas de consumo. A abor-
dagem foca nos comportamentos 
de risco. 

Mais uma palestra para os pais de 
alunos organizada pela APE:  

13 palestras em uma semana!
Parabéns e obrigado.

 Z O O M 
Prevenção: drogas e vícios
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forma experimental, é um risco. 

Em geral, os alunos estão muito bem informados, já que a 
informação é facilmente acessível e circula na internet. Em 
contrapartida, os pais estão menos ao par das novas drogas e 
das evoluções das práticas de consumo. Com a existência das 
drogas sintéticas e das novas culturas, também não podemos 
banalizar o consumo de droga. O THC, que desencadeia 
efeitos psicoativos, pode apresentar uma concentração de 2 a 
3 vezes maior do que há 20 anos. Há drogas que viciam desde 
seu primeiro uso, como por exemplo a Flakka. Da mesma 
forma, as práticas dos vícios evoluíram. Com a internet, não há 
mais fronteira, não há mais limites, e é o surgimento de 
desafios, como os da “baleia azul”, o “binge drinking” ou a 
“neknomination” que podem levar ao falecimento de pessoas. 

Comunicar, manter-se informado, estar atento e à escuta são as 
atitudes que farão com que vocês possam lidar com esses 
temas delicados e perigosos. 

Entrevista com Karina 
Duburck, psicóloga 
escolar do Lycée Pasteur 
APE: Karina, o que você achou da palestra 
sobre a prevenção dos vícios? 
Achei essa palestra extremamente útil e importante. O 
palestrante estava aberto, ele dominava o assunto. Ele foi claro 
e principalmente ele falou dos fatos, da atualidade, do 
enquadramento legal, sem juízo de valor. Os pais puderam 
conhecer o que as crianças veem, vivem e ouvem. Assim, eles 
tiveram uma amostra do que acontece realmente na vida de 
seus filhos, no mundo. Foi também um espaço de trocas com 
alguém competente sobre as novas práticas e novos produtos. 
Isso fez com que eles pudessem entrar num contexto de 
atualidade, penetrar nesse universo do qual não conversamos 
sempre. 

APE: Karina, como passar a mensagem de que isso diz respeito 
a todos nós? 
O complicado é se conscientizar de que os perigos não estão 
só na casa dos outros. Todos os jovens são confrontados a isso 
quando saem, quando estão na rua, nas redes sociais. 
Devemos nos conscientizar que todo o mundo é vulnerável, 
em especial os adolescentes que estão nesse período crucial 
de construção de sua identidade. Esse período é fundamental. 
Eles fazem mil perguntas: “Quem sou eu? Como me integrar a 
um grupo de amigos? Devo agir como os outros?”. Devemos 
entender o que ocorre no momento da adolescência, 
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Testemunho de C., 17 
anos, 2º colegial   

“ O p a l e s t r a n t e e r a s u p e r 
interessante, cool, animado, vivo 
e tinha muito senso de humor.  
Ele era muito aberto, falou de sua 
experiência e não fazia juízo de 
valor, o que fez com que ele 
pudesse manter um verdadeiro 
d i á l o g o c o m a g e n t e . 
Principalmente, quando não tinha 
professores! 

Aprendemos um monte de 
coisas: como reconhecer ou 
c l a s s i f i c a r a s d r o g a s , p o r 
exemplo. Alguns fatos e algumas 
fotos eram chocantes. 

Depois da conferência, falamos 
muito das drogas entre amigos, 
pr incipalmente com nossos 
amigos que fumam. A gente tinha 
mais argumentos a dar para eles 
para que eles se conscientizem 
do perigo e que eles tentem 
parar. 

Conversei em casa também, com 
meus irmãos e irmãs. Falei muito 
pouco disso com os professores. 
Eu realmente me conscientizei da 
importância da prevenção.” 
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compreender que há perigos e que devemos nos preocupar. 

APE: Na sua visão, que público ou faixa etária tende a se virar 
para tais práticas? 
Todas as crianças que estão entrando na adolescência. São os 
amigos, o vizinho, ou o jovem adulto que cruza o caminho 
deles que podem iniciá-las. Os jovens que passam por uma 
fase difícil nas suas famílias ou que têm uma fragilidade 
emocional são os mais expostos. A diferença entre aquele que 
vai ser tentado pelo consumo e aquele que o recusará é cada 
vez mais difícil. 

APE: Como detectar um vício? 
Devemos prestar atenção em sinais; para isso devemos 
conhecer quais são. É um erro não reconhecer os sinais de 
alarme que mostram que há um problema. Devemos evitar 
colocar antolhos, achar que vai passar ou, pior ainda, dizer que 
não é nada, que é normal, um caminho necessário. Tudo isso 
não é produtivo como modo de reação não só dos pais, mas 
também das pessoas que convivem com os jovens o dia todo. 

APE: Como ajudar nossos filhos? 
Quando há mudanças claras, é um sinal de alarme. Devemos 
dar tempo a eles, restaurar o diálogo. O adolescente não gosta 
muito de dialogar com seus pais, mas devemos estar 
disponíveis e fazer com que ele perceba isso. Devemos manter 
uma relação de proximidade a qualquer preço. Por exemplo, 
não serve absolutamente de nada proibi-lo de frequentar X ou 
Y porque sabemos que ele é um consumidor, ele vai se opor a 
isso e corre o risque de fazê-lo escondido dos pais. É melhor 
discutir abertamente com ele, abordando os pontos 
problemáticos. Devemos manter a disponibilidade, abertura, 
estarmos presentes, ter momentos para participar da vida do 
adolescente, mas também alertá-los e fazer as recomendações 
necessárias, levando-os por exemplo em locais de informação. 

Entrevista com o 
Tiago Tamborini  

Psicólogo e Orientador de carreira. Sócio 
fundador da WWW.up2ucarreira.com.br 
APE: Se as drogas têm efeitos tao devastadores 
sobre os jovens, e eles sabem disso, por que elas ainda os 
atraem ? 
Porque são gostosas, porque seus efeitos são prazerosos. O 
cérebro humano é altamente condicionado a repetir tudo que 
da prazer. Porque desde que a gente nasceu, vive pelo 
principio do prazer. Isso se chama sistema de recompensa de 
nosso cérebro. Então tudo o que ele sente que dá prazer, ele 
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Testemunho de E., 13 
anos, 8º ano  

 “Gostei muito do gendarme. Ele 
nos  ensinou  muitas  coisas  que 
não  sabíamos.  Entre  amigos,  a 
gente não fala muito disso, então 
escutamos com muita  atenção e 
nos demos conta do perigo para 
nós.

Ele  nos  fez  entender  que  o 
primeiro  passo,  o  experimental, 
pode  ser  muito  grave  e  ter 
consequências e que, depois, será 
difícil voltar para trás.

Eu gostaria  que  em seguida  nós 
pudéssemos falar disso com nossa 
professora principal. E em outros 
momentos também.”

Testemunho de N. 15 
anos, 1° colegial 

   “Alguns pais acham normal as 
bebidas alcoólicas ou a maconha, 
então  isso  fica  banalizado,  mas 
isso também são vícios. 

O gendarme explicou justamente 
as  diferenças  entre  as  drogas 
legais, como o álcool e os cigarros 
e todas as outras.”
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quer repetir. 

APE : Tiago, mas se ele sabe que faz mal, por que ele 
experimenta ? 
Ele sabe que faz mal, mas acha que so o uso continuo e não o 
uso esporádico é que gera o vicio e problemas. Para o jovem, 
experimentar não é um problema. A grande questão é que a 
partir do momento que se experimenta, é gostoso e tem esta 
sensação de que não faz mal.  
O segundo fator é que o adolescente não tem pronto o cortex 
pre-frontal, que é a região do cérebro responsável por prever 
consequências. Então o jovem é mais vulnerável as 
consequências e não consegue prever riscos como adultos.  
Terceiro fator é o fator emocional de cada indivíduo. Existem 
aqueles que entram em contato com a droga porque estão 
emocionalmente fragilizados ou porque tem um tipo de 
distúrbio que precisa dessa droga como fonte de recurso ou 
até mesmo de recado para o mundo como pedido de ajuda.  
Então quando você junta esses 3 fatores, você entende que 
mesmo sabendo que faz mal, para os jovens não fará porque 
na cabeça deles não tem consequência. É gostoso, portanto 
repetir faz parte e muitas vezes o emocional esta prejudicado 
e leva ao consumo das drogas.  

APE : Devemos nos atrever a falar sobre nosso medos com 
nossos filhos ? 
Devemos ser honestos sobre nossas percepções. Devemos 
dizer para esse jovem que é bom e por isso vicia. E não ficar 
somente no discurso de que faz mal. Deixar claro que os erros 
que vocês cometeram no passado, não necessariamente 
permitem que eles os cometam também. Porque as vezes eles 
entram nessa conversa de que você bebeu, então eu também 
posso beber. Mas não é porque você cometeu um erro, que 
ele também deve cometê-lo.  Você deve ser honesto com os 
sentimentos, com aquilo que você percebe, e não ficar 
tentando criar teorias mirabolantes a respeito. “Tenho medo 
que você experimente porque eu sei que é bom e tudo o que 
é bom a gente tende a repetir. Tenho medo que você 
consuma porque eu conheço a vida e eu sei que a vida traz 
enrascadas e que você pode se meter nelas”. 

APE : Como lutar contra ao vicio ? 
O jovem que esta voltado para o esporte ou a cultura esta 
menos vulnerável ao vicio porque ele tem uma relação com o 
prazer em outra área do que as drogas. E isso ajuda a 
preserva-lo.  
E para lutar contra isso, temos que começar pelas mudanças 
nas relações familiares e eventualmente ir para um tratamento 
psicológico, terminando com um psiquiatra se for necessário 
e até chegando na internação.  
Sejamos vigilantes.
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Um  f i n a l  d e  s e m a n a 
1 0 0%  d e d i c a d o  a o s 
fihos  

Aproveite o próximo final de 
semana para se reconectar em 
família com seus filhos, longe dos 
celulares e videogames. Uma 
volta ao essencial a 50 km de São 
Paulo, de sexta, dia 29 de 
setembro, a domingo, 1º de 
outubro 

http://www.leella.com.br
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