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Resumo: As drogas ilícitas representam o maior problema social 

brasileiro na atualidade.  As drogas mais consumidas por jovens, no 

Brasil, são a maconha e a cocaína, embora o consumo do crack esteja 

crescendo assustadoramente. Além dos malefícios físicos e psíquicos ao 

usuário, as drogas ilícitas podem ser consideradas uma das principais 

causas de violência doméstica. Ao lado do Estado, a família possui um 

papel fundamental na prevenção e no combate às drogas ilícitas. 

  

1. Introdução 
 
 O uso de drogas ilícitas constitui, na atualidade, séria e 

persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas 

e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os 

Estados e da sociedade (Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações 

Unidas, com participação do Brasil, para tratar do “Problema Mundial das Drogas”, 

em 07 de junho de 1998).   
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Segundo relatório do CEBRID – Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas -  

(UNIFESP/CEBRID:1997), a tendência mundial sinaliza que a 

iniciação no uso indevido de drogas ilícitas tem sido cada vez mais 

precoce. 

Não se pode negar que o Brasil possui um Sistema Nacional 

de Políticas Públicas sobre as Drogas – SISNAD, instituído pela Lei 

n. 11.343, de 22 de agosto de 2006, que prescreve medidas para 

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas,  estabelece normas de repressão à produção 

não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. 

Esse sistema tem como princípio básico a responsabilidade 

compartilhada entre Estado e sociedade e adota a estratégia de 

cooperação mútua, em todo território brasileiro, para a 

conscientização social sobre grave problema representado pelo 

consumo de drogas ilícitas.  

Todavia, por mais bem intencionados e elaborados os 

programas, planos e ações voltados para a prevenção do uso de 

drogas ilícitas, a necessária capilaridade de resultados depende da 

transformação do ambiente onde se predomina o universo de risco. 

Torna-se, portanto, de capital importância o envolvimento da 

família na prevenção e no combate às drogas ilícitas, não só para 

promoção da saúde individual, mas para reduzir a violência 

doméstica, bem como o  custo social a ela relacionado,  advinda das 

condutas praticadas, por usuários e dependentes, sob seus efeitos.  
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2. A importância social da família   

 

 A evolução dos direitos humanos, notadamente da liberdade 

individual, no mundo moderno, tem promovido o aparecimento de 

uma nova família, tanto nas suas características sociais, como no seu 

tratamento jurídico. 

Atualmente, não raros são os casos de abandono material e 

moral, a ponto da família não ser mais o amparo na doença, na 

invalidez, no desemprego, ou nas diversas contingências da vida em 

que se contava somente com os familiares. 

Enquanto, no passado, família e trabalho eram indissociáveis, 

na busca de uma assistência mútua, numa união de esforços para  

produzir a maior parte dos bens de que necessitava, de outro lado, a 

transmissão da ciência e das técnicas, bem como a adaptação das 

novas gerações aos valores sociais,  levaram a família a um modelo 

menos presencial, afetivo e solidário. 

Da convivência menos constante e harmoniosa, nasceu a 

liberdade de opção e escolha, inclusive em relação ao consumo ou 

não de drogas ilícitas, cujos efeitos tem gerado a violência 

doméstica, entre o casal,  entre os pais e os filhos, ou entre irmãos. 

Entretanto, a família, como um elemento fundamental da 

sociedade, ainda possui uma função importante no estabelecimento 

e manutenção da ordem social, muito embora se reconheça que a 

maioria das suas funções estão sendo assumidas, progressivamente, 

pela sociedade e pelo Estado.  

Em virtude do vínculo afetivo, a família não perdeu, por certo,  

sua condição de “núcleo” de formação básica de educação 
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comportamental e   fixação de  valores morais, de mútua ajuda, 

consideração e respeito. 

 

3. As drogas ilícitas  

 

Droga é toda a substância que, introduzida em um organismo 

vivo, pode modificar uma ou mais de suas funções, ou mesmo 

atenuar o sofrimento psíquico, ou ainda proporcionar prazer, 

mesmo que temporário e artificial (SENAD:2006). 

Na legislação nacional antitóxico, não há descrição das drogas 

consideradas ilícitas. A proibição de produção, comercialização e e 

uso está afeta à regulamentação administrativa do Ministério da 

Saúde, que relaciona quais substâncias não podem ser consumidas, 

segundo critérios médicos e farmacêuticos definidos em convenções 

internacionais (Convenção Única sobre Narcóticos de 1961, Convenção Sobre 

Substâncias Psicotrópicas de 1971, Convenção contra o Tráfico Ilícito de Drogas 

Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas de 1988, Ato Norte Americano sobre 

Substâncias Controladas de 1970), por causarem dependência e mal à 

saúde e, por consequência, consideradas ilícitas no sentido técnico-

normativo.  

Drogas ilícitas, portanto, são as substâncias químicas, naturais 

ou sintéticas proibidas, notadamente por causarem danos físicos e 

psicológicos de quem a usa.  

Tais substâncias levam o usuário à mudança de 

comportamento e à criação de uma dependência, um desejo 

compulsivo de usá-la regularmente que, ao mesmo tempo, provoca 

problemas orgânicos decorrentes de sua falta. 
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Entre elas estão, especialmente, a maconha e a cocaína. 

As drogas ilícitas também são chamadas, sob a ótica médica, 

de substâncias psicoativas, que podem servir de estimulantes, 

depressores e  alucinógenos. São introduzidas no organismo por via 

oral, sublingual, inalação, aspiração ou injeção. 

 Essas substâncias são conhecidas desde a existência da 

humanidade.  Ocorre que o uso inadequado tornou ilícita sua 

produção e comercialização  e, por alcance, também seu consumo, 

repita-se em virtude dos danos à saúde dos usuários e sociais, vistos 

ora como doentes ou vítimas da sociedade, ora como causa de 

violência  provocada, seja pelas condutas de seus  usuários, seja pela 

criminalidade difusa decorrente do comércio ilegal dessas 

substâncias.  

No Brasil, a preocupação recai sobre a maconha e a cocaína,  

drogas mais consumidas,  muito embora o crack  esteja surgindo de 

modo avassalador em todas as classes sociais. 

A maconha é o nome dado aqui no Brasil à planta chamada 

cientificamente de cannabis sativa. Em outros países, ela recebe 

diferentes nomes.  

Já era conhecida há pelo menos 5000 anos, sendo utilizada 

quer para fins medicinais, quer para “produzir risos”.  Até o início 

do século XX, a maconha era considerada em vários países, inclusive 

no Brasil, um medicamento útil para vários males. Atualmente, a 

maconha (ou substâncias dela extraídas) é reconhecida como 

medicamento em pelo menos duas condições clínicas: reduz ou 

abole náuseas e vômitos produzidos por medicamentos anticâncer e 
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tem efeito benéfico em alguns casos de epilepsia (doença que se 

caracteriza por convulsões ou “ataques”).  

 É considerada, por muitos jovens,  uma substância inofensiva 

e que não vicia, porém estudos demonstram que é a porta de  

entrada para o uso de substâncias potencialmente mais nocivas à 

saúde, como a cocaína, o crack e a heroína (SENAD:2004).  

 Tem também efeitos indesejáveis e prejudiciais, causando 

intoxicação e dependência. Produzem tanto efeitos físicos (ação 

sobre o próprio corpo ou partes dele) e como psíquicos (ação sobre a 

mente). Esses efeitos podem sofrer mudanças de acordo com o 

tempo de uso  e, por resultado, podem ser considerados agudos 

(que ocorrem durante ou logo após o uso) e crônicos (conseqüências 

que aparecem após o uso continuado). 

Em relação à maconha, os efeitos psíquicos são: a  angústia, a 

pessoa fica aturdida, temerosa de perder o controle mental, trêmula, 

e suada. É o que comumente chamam de “má viagem” ou “bode”. 

Há, ainda, evidente perturbação na capacidade da pessoa em 

calcular tempo e espaço e um prejuízo de memória e atenção. 

Assim, sob a ação da maconha, a pessoa erra grosseiramente 

na discriminação do tempo, tendo a sensação de que se passaram 

horas quando na realidade foram alguns minutos. Por exemplo,  um 

túnel com 10m de comprimento pode parecer ter 50 ou 100m. 

Quanto aos efeitos na memória, eles se manifestam principalmente 

na chamada memória a curto prazo, ou seja, aquela que nos é 

importante por alguns instantes.  Pessoas sob esses efeitos não 

conseguem executar tarefas que dependem de atenção, bom senso e 

discernimento, pois correm o risco de prejudicar outros e/ou a si 



 7

próprio, como se lembrar do nome do interlocutor com quem ou o 

assunto que conversou a instantes, ou onde deixou um objeto que 

segurava a poucos minutos.  

Aumentando-se a dose e/ou dependendo da sensibilidade, os 

efeitos psíquicos agudos podem chegar até as alterações mais 

evidentes, com predominância de delírios (uma manifestação 

mental pela qual a pessoa faz um juízo errado do que vê ou ouve) 

ou alucinações (percepção sem objeto). 

E mais, a maconha altera a percepção, o humor, a emoção e a 

cognição. Efeitos adversos como pânico e psicose, embora mais 

raros, podem ocorrer. Provoca aumento do apetite com necessidade 

de consumo de doces, hiperemia conjuntival, diminuição da 

coordenação motora, taquicardia e hipotensão postural. 

Enfim,  a maconha, considerada por muitos inofensiva, causa 

dependência,  problemas mentais (psicose, depressão, paranóia, 

pânico), comprometimento no trabalho e no estudo, devido à 

diminuição da capacidade de se concentrar e memorizar. Além 

disso, intensifica os problemas respiratórios, causa ansiedade e é 

responsável pelo aumento da violência, suicídio e acidentes.  

Por sua vez, a  cocaína é uma substância natural, extraída das 

folhas de uma planta encontrada exclusivamente na América do Sul, 

a erythroxylon coca, conhecida como coca ou epadu. 

A cocaína pode chegar até o consumidor sob a forma de um 

sal, o cloridrato de cocaína, o “pó”, “farinha”, “neve” ou 

“branquinha”, que é solúvel em água e serve para ser aspirado 

“cafungado” ou dissolvido em água para uso intravenoso “pelos 

canos”, “baque”. 
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Sob a forma de base, nasce o crack, que é pouco solúvel em 

água, mas que se volatiliza quando aquecida e, portanto, é fumada 

em “cachimbos”, bem como a merla (mela, mel ou melado), um 

produto ainda sem refino e muito contaminado com as substâncias 

utilizadas na extração. É preparada de forma diferente do crack, mas 

também é fumada.   

Há,  ainda,  a pasta de coca, que é um produto grosseiro, 

obtido das primeiras fases de extração de cocaína das folhas da 

planta quando estas são tratadas com álcali, solvente orgânico como 

querosene ou gasolina, e ácido sulfúrico. Essa pasta contém muitas 

impurezas tóxicas e é fumada em cigarros chamados “basukos”. 

A tendência do usuário é aumentar, sempre,  a dose da droga 

na tentativa de sentir efeitos mais intensos. Essas quantidades 

maiores acabam por levar o usuário a comportamento violento, 

irritabilidade, tremores e atitudes bizarras devido ao aparecimento 

de paranóia (chamada entre eles de “nóia”). Esse efeito provoca um 

grande medo, o que acaba levando-os a situações extremas de 

agressividade. Eventualmente, podem ter alucinações e delírios. A 

esse conjunto de sintomas dá-se o nome de “psicose cocaínica”.  

E mais, a cocaína gera a sensação de intensa alegria e poder 

seguida de cansaço e depressão, extremamente desagradável. Além 

da sensação de prazer, a cocaína produz um estado de excitação, 

hiperatividade, insônia e anorexia. Pode causar irritabilidade, 

agressividade, delírios e alucinações, hipertermia, convulsão e 

parada cardíaca. Provoca midríase (dilatação da pupila), 

hipertensão arterial e taquicardia. O uso crônico pode determinar 
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degeneração da musculatura esquelética. A vasoconstricção 

decorrente da aspiração pode causar necrose do septo nasal. 

 A versão mais acentuada da cocaína, o crack, ocasiona 

dependência física imediata e, posteriormente, a morte por sua 

terrível ação sobre o sistema nervoso central e cardíaco. Se inalado 

junto com o álcool, o crack aumenta o ritmo cardíaco e a pressão 

arterial o que pode levar a resultados letais.  

Cocaína e o crack,  provocam, ainda,   diminuição do apetite, 

perda de peso, insônia, tremores e convulsão, além de freqüentes 

estados de irritabilidade, inquietação, agressividade e depressão. 

Também geram efeitos psicológicos: euforia, sensação de poder e 

aumento da auto-estima. Diminuem também a coordenação motora 

e podem causar ataque cardíaco e derrame cerebral. Seu consumo 

desmedido ou intenso pode levar à overdose, causando a morte do 

usuário. 

 

4.  Os efeitos das drogas ilícitas para a família 

 

 São inúmeros os motivos que podem levar um jovem a 

experimentar e usar substâncias psicoativas. 

 A maioria delas tem pertinência com a falta de uma educação 

familiar adequada, com base no amor, carinho, afeto. 

Entre elas, podemos enumerar: 1) para parecer adulto, já que a 

droga é vista por muito como maturidade; 2) para fugir ao domínio 

dos pais e parentes, pois a droga é vista como facilitadora do 

processo; 3) para ser aceito pelo seu grupo de amigos (condição); 4) 

para rebelar-se; 5)  curiosidade pelo que é novo e diferente; 6)  para  
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sentir a necessidade de mostrar que pode tomar certas atitudes e 

comportamentos; 7)  modismo, para uso de determinadas  roupas 

ou acessórios, gírias, gosto por músicas; 8) necessidade de desafiar 

as regras impostas e cometer atitudes consideradas ilícitas; 8) 

influência de amigos e da pressão do grupo escolar; 9) ausência de 

regras e limites claros nos ambientes familiar e escolar; 10) busca de 

prazer e de sensações diferentes; 11) sentimento superioridade  e 

autoconfiança ("comigo não acontece"; 12) imediatismo: o jovem 

toma decisões com base no aqui e agora; movido por impulsos, 

muitas vezes sem pensar nas conseqüências dos seus atos; 13) busca 

do alívio da tensão, tédio, ansiedade, frustração e conflitos 

familiares. 

As conseqüências para a família são várias, entre elas estão: 1) 

o baixo desempenho ou até abandonar a escola; 2) comum 

envolvimento em furtos, roubos, tráfico de drogas; 3) as meninas 

também se prostituem como meio de adquirir dinheiro para 

comprar droga, e os meninos envolvem-se em relações 

homossexuais para o mesmo fim; 4) há perda do interesse pelas 

atividades normais da idade. 

A família, portanto, é sempre a primeira ter a possibilidade de 

descobrir se o jovem está usando drogas, a partir das alterações 

repentinas de comportamento, agressividade, irritabilidade e queda 

no rendimento escolar são os primeiros sinais.  

São sinais ou sintomas de uso de drogas:  

a) físicos: episódios amnésicos, sintomas de abstinência, 

acidentes freqüentes, reações tóxicas agudas (vômitos, estado 

confusional, convulsões, náuseas, dores abdominais, tosse, rinite, 
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falta de ar), preocupação excessiva com a saúde; mudanças no sono 

e apetite, levando ao emagrecimento;  

b) escolares: queda do rendimento escolar, aumento do 

número de faltas, dificuldade de memória e concentração, 

problemas disciplinares;  

c) de convivência: conflitos, afastamentos, medo das 

atividades da família, aumento do tempo recluso dentro do próprio 

quarto e  desaparecimento de objetos pessoais e da casa;  

d) de relacionamento: mudança no grupo de amigos, opiniões 

extremas quando o assunto é drogas;  cultura do uso de drogas, 

(camisetas, adesivos, músicas).  

 

5.  A relação entre as drogas ilícitas e a violência doméstica 

 

A relação entre a as drogas ilícitas e a violência doméstica 

pressupõe uma associação empírica aliada a estudos científicos, pois 

há muita mistificação – verdadeiro tabu -  em torno do assunto. 

Dados são sonegados, fatos são negados, numa espécie de abdução 

social.  

 Noutra quadra avaliativa, torna-se necessário se  entender que:  

a) há uma diferença entre dependência e uso ocasional de 

drogas ilícitas.  O viciado é um doente, que precisa verdadeiramente 

de tratamento. O usuário serve-se de droga, em momentos de 

alegria ou tristeza, promovendo, nesses intervalos, atos e 

circunstâncias que geram a violência;   
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b) é um erro apontar todo usuário como um dependente 

potencial. Há usuários que se valem da droga para se encorajar e 

praticar atos que não teriam coragem de fazê-lo em sã consciência; 

c) o uso de drogas é um fenômeno social endêmico, e não um 

problema exclusivo e restrito ao dependente ou viciado,  que precisa 

ser prevenido, diagnosticado, tratado e combatido sistematicamente 

dentro da família; 

d) os efeitos gerados pelas drogas ilícitas provocam alteração 

comportamental que, em regra, são motivadoras dos conflitos em 

família, dos quais deriva a violência doméstica. 

 Dito isso, vejamos. 

No contexto da saúde pública, sabe-se que a violência social, 

em virtude de suas conseqüências, enquadra-se na categoria Causas 

Externas, de acordo com o Sistema de Classificação Internacional de 

Doenças (CID).  Tal categoria abrange uma longa lista de eventos 

que podem ser resumidos como homicídios,  suicídios, lesões 

decorrentes de acidentes em geral. 

 Essa classificação, porém,  nem de longe consegue indicar as 

ocorrências violentas provocadas pelo consumo de drogas ilícitas, 

muito menos identificar se foram praticadas na relação familiar. 

 Entretanto, é inegável que,  em muitos eventos violentos, se 

encontra alguma pertinência com o uso de drogas ilícitas. Como o 

álcool é permitido e a droga ilícita não, os casos de violência 

doméstica, por alteração de ânimo,  são quase que absolutamente 

apontados como decorrentes de embriaguez. 

 É certo que não se pode afirmar peremptoriamente que esta 

relação seja de causalidade, como também não se  mostra razoável 
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ignorar que há conexão entre intoxicação por drogas ilícitas  e a 

agressão física.  

Embora não se explique todos os motivos que levam ao 

consumo, o que se mostra evidente é que há correlação entre uso de 

substância entorpecente e a violência doméstica. 

Indubitavelmente, é muito complexo o fenômeno da violência 

e sua articulação com as drogas ilícitas, exigindo que seja tratado 

com instrumentos, conhecimentos e ações que ultrapassem a mera 

representação ou a dedução.  

O que nos parece importante é reconhecer que eventos 

violentos verificados no núcleo familiar estão, em grande parte,  

intimamente relacionados com o uso de drogas ilícitas. 

 

6. A importância da família na prevenção das drogas ilícitas  

 

Na família, de modo geral, é grande o preconceito sobre o 

assunto – drogas ilícitas -, o  que  impede a compreensão do 

problema e, por derivação, conduz a completa inabilidade para lidar 

com suas graves conseqüências.  

Enquanto isso, o consumo de drogas ilícitas está se tornando 

um problema insolúvel dentro do seio familiar. 

 Especialistas discutem se os fatores genéticos que predispõem 

o indivíduo a sua utilização? Seria uma doença? É algo estrutural? 

Existiria uma tendência comum entre os usuários? Qual seria a 

gênese da dependência química? 

De fato, embora se reconheça a existência de  toxicômanos ou 

toxicomaníacos,  que teriam a necessidade ou ação impulsiva de 
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consumir droga, bem como de traços comuns que levam o indivíduo 

(jovem)  a uma predisposição, esses mesmos estudos reconhecem a 

preexistência dos fatores pessoais (fase evolutiva que o indivíduo se 

encontra e os sofrimentos físicos e psíquicos aliados a uma baixa 

auto-estima) e sócio-culturais (influência da comunidade, disfunção 

familiar, cultura, época histórica, interesses políticos e econômicos, 

entre outros) que induzem e estimulam o consumo de drogas ilícitas 

(BRAUN:2007). 

Pesquisas revelam que, nos EUA, na Europa e no Brasil, que a 

maioria dos  jovens freqüentadores de clube noturnos consomem 

algum tipo de droga ilícita, e que inúmeros são os fatores 

contribuem para que o jovem forme uma população de alto risco 

para o consumo de drogas. Isto porque,  nesse período é  que ele 

está passando por uma transformação física e mental que poderá 

gerar maior ou menor sofrimento psíquico, de acordo com o 

contexto onde ele estiver inserido e de suas características 

individuais (MINAYO:2005). 

 Por isso, não se pode olvidar que o incentivo às drogas pode 

ocorrer dentro do próprio seio familiar, que pode advir de uma 

época de carência afetiva de sua infância, de sua relação com os pais 

ou de suas próprias vivências. A vontade de ser amado, de ser 

reconhecido, uma dor a ser esquecida, uma maneira de desligar-se 

da realidade indesejável. 

 Numa sociedade permeada por conflitos dos mais diversos,  é 

comum encontrarmos famílias totalmente fragilizada, onde os pais, 

tentando compensar sua ausência, acabam confundindo liberdade 

com permissividade. 
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 Atente-se que o jovem, hoje em dia, adquire sua liberdade 

precocemente, ficando cada vez mais sozinho grande parte do dia, 

tendo que agir por si próprio. Muitas vezes, sem limites e 

parâmetros, tenta atrair a atenção dos pais das mais diversas 

maneiras, pois se sente solitário e sem reconhecimento. As drogas 

ilícitas servem de acalanto à  negligência do pais ao não-fazer, não-

cuidar, não-olhar, não-atender. 

Noutro giro, a  concepção moderna, fundada na liberdade 

plena, de fazer ou deixar de fazer o que bem se entender, relativizou 

valores sociais, transformou os indivíduos em seres  singulares e 

inomináveis, que  perderam  referências tradicionais.  

Essa liberdade conduziu às drogas ilícitas,  a ponto do seu 

consumo  se tornar um  fenômeno generalizado que não chega, na 

maioria das vezes ao conhecimento público, mas afeta 

indistintamente famílias ricas e pobres. 

Desse comportamento desarmonioso e, por vez, incontrolado,   

nasce a violência doméstica,  física e psicológica. Enquanto a 

primeira tem mais visibilidade porque os sinais ficam registrados no 

corpo: dor, manchas, cortes, queimaduras, fraturas. Já a violência 

psicológica ou agressões mentais – desvalorização, expectativas 

negativas, não-reconhecimento de qualidades, permanente acusação 

– destrói o sujeito ao retirar-lhe a auto-estima e danifica sua 

subjetividade.  

Além da violência doméstica, materializada em ofensas e 

agressões, são resultados do uso de drogas ilícitas a prostituição 

juvenil, a gravidez precoce, e o abuso sexual, visto que, maltratados 

ou desamparados em casa, jovens se tornam presas fáceis de 
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aliciadores do sexo gratificado ou remunerado, feminino e 

masculino,  bem como para o tráfico de drogas, na condição de 

colaboradores, até mesmo para manter o próprio vício a que foram 

subjugados.  

Essa realidade reclama a percepção e o aprofundamento  sobre 

a principal causa de degradação da família,  para o exato 

equacionamento da problemática e o oferecimento de soluções. 

Nesse compasso,  família  pode influir e modificar esse espólio 

de violência, visto que o vínculo afetivo desempenha um papel 

básico na educação e na saúde mental do ser humano.  

A confiança nos pais é um sentimento fundamental para o 

desenvolvimento psicológico infantil. Quando seu cotidiano está 

submetido à intolerância, rancor, reações agressivas imprevisíveis, a 

sua capacidade de ligação é prejudicada. Estas experiências marcam 

a memória e a personalidade da criança e aumentam a possibilidade 

de tornar-se, no futuro, um adulto agressor. 

Por isso, a família tem um papel importantíssimo na 

redução da violência consumada entre suas paredes. 

 

7. O combate às  drogas ilícitas pela família 

 

A princípio, pode se imaginar que o dever de repressão às 

drogas caberia apenas ao Estado, através de sua estrutura policial e 

dos órgãos oficia de aplicação da lei. 

Todavia, o consumo de drogas ilícitas movimenta um 

comércio poderoso economicamente, ramificado e organizado, 

que engana, manipula, falsifica, subtrai, corrompe e  mata. 
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Esse comércio ilegal gera insegurança pública,  que atinge a 

todos indistintamente.  

Não bastasse, provoca um prejuízo extraordinário ao 

Sistema Único de Saúde, que deve garantir tratamento aos 

dependentes, ao serviço público e às atividades privadas que 

perdem servidores e profissionais para o vício, numa total 

desordem social. 

É responsabilidade da sociedade, nela estando inserida 

cada família, colaborar com a segurança pública, dever do Estado 

(CF, Art.144). 

Partindo-se de tais premissas, cada entidade familiar, não 

só pode mas deve tomar iniciativas e posições que visem o 

combate às drogas ilícitas. 

Na casa, é preciso educar os filhos a respeito do que são 

drogas e quais seus maléficos efeitos físicos e sociais. 

Na escola ou faculdade freqüentada pelos filhos, diante de 

indícios de que crianças e adolescentes estão sofrendo 

aliciamento, ou influência de colegas, é preciso criar 

comportamentos de resistência individual ou coletiva, de recusa 

às drogas, mediante abordagem a professores, diretores e 

autoridades que têm a responsabilidade de repreender tais 

atitudes. 

No bairro ou em comunidade, exercendo cidadania, colaborar  

com informações, ainda que sem  identificação civil, diante de 

indícios ou evidências de comercialização de drogas ilícitas, às 

autoridades responsáveis pelo combate de drogas ilícitas. 

Não se pode cruzar os braços e tudo esperar do Estado.  
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É preciso que cada família se entenda com os eventuais 

detentores do Poder para uma ação conjunta, coordenada, 

sincronizada.  

O caos  instalado pelas drogas ilícitas  é social e os segmentos 

públicos e privados, locais, regionais, nacionais e internacionais. E 

por isso mesmo é também político, reclamando uma participação 

popular para derrotá-lo. 

Para participação da família no combate às drogas ilícitas 

merece especial abordagem o Plano Nacional Antidrogas 

(SENAD:2004), que fomenta a criação e funcionamento dos 

Conselhos Municipais Antidrogas, em cada Município, sem ignorar 

a incumbência legal do Ministério Público, de cada Promotor de 

Justiça, que deve atender a qualquer um do povo e tomar 

providências cabíveis (LONMP, Art.32, II). 

 

8. Conclusão 

 

A família continua a ser uma instituição social imprescindível 

para a existência da sociedade e do Estado, dadas as funções 

próprias que desempenha e para as quais não há substituto. 

É preciso, porém, reconhecer que o seu maior flagelo de 

desagregação é consumo de drogas ilícitas por seus integrantes. 

Por isso, estar atento a alguns sinais de ameaça é primordial, 

antes que seja tarde.  

Mudanças de comportamento do jovem são comuns, 

mudanças radicais de personalidade não o são.  
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É necessário que os pais assumam suas responsabilidades 

perante a educação dos filhos, ao invés de apenas delegá-la à escola, 

à igreja ou outras instituições sociais.  

Conferir o ambiente e as amizades sem despertar a 

desconfiança, valorizar o jovem conversando sobre diversos 

assuntos, pedir sua opinião, dar responsabilidades, estipular 

horários e ressaltar suas qualidades, são atitudes importantes a 

serem praticadas em família, que previnem a fuga e refugio nas 

drogas ilícitas. 

Lidar com o problema – drogas ilícitas – e nele se envolver é 

um direito-dever da família que repercute na diminuição da 

violência doméstica, a ponto de ser, indubitavelmente, seu fator 

fundamental.  
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