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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO

O objetivo desse texto é refletir acerca da Política Nacional Sobre Drogas (PNSD), nos seus aspectos histórico, legal e conceitual,
estabelecendo uma conexão dessa Política Pública com Programa Educacional de Resistências às Drogas (PROERD) na Bahia. Para tanto,
adotou-se como orientação metodológica a pesquisa qualitativa, do tipo exploratória. Esse artigo tem sua origem em estudos realizados no
âmbito de componente curricular de curso de pós-graduação stricto senso na Universidade do Estado da Bahia, bem como nas vivências
profissionais das autoras enquanto participantes desse programa. Os resultados dessa investigação apontam para a necessidade de maior
inserção do PROERD como ação preventiva, ao uso de drogas, entre escolares.
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ABSTRACT

The purpose of this text is to reflect on the National Policy on Drugs - PNSD, in its historical, legal and conceptual aspects, establishing a
connection of this Public Policy with Educational Program of Resistance to Drugs (PROERD) in Bahia. For that, qualitative research, of the
exploratory type, was adopted as methodological orientation. This article has its origin in studies carried out within the scope of curricular
component of stricto senso postgraduate course at the State University of Bahia, as well as in the professional experiences of the authors as
participants in this program. The results of this investigation point to the need for greater insertion of PROERD as preventive action, to the use
of drugs, among schoolchildren.
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1 INTRODUÇÃO

A fazer a opção por estudar questões referentes a educação e prevenção às drogas nas escolas brasileiras, nos deparamos com uma série de
interlocuções de ordem epistemológicas, sociais, culturais, psicossociais que tem uma relação direta com a história do próprio país. É de
conhecimento público que ao longo da história da humanidade há registro de ações humanas e uso daquilo que hoje chamamos de
substâncias psicoativas.

As experiências de uma sociedade tecnologicamente avançada, conduziram a mudanças na dinâmica social e isto inclui também as questões
que envolvem o uso e abuso de drogas. Há atualmente, um envolvimento acentuado de adultos, adolescentes e crianças com o que aqui,
neste trabalho, por afirmação política se convencionou a chamar de submundo das drogas. Considera-se que essa suposta liberdade
individual, culminou na derrocada das liberdades coletivas. Esse fato, nos remete à reflexão do que propõe o sociólogo polonês Zygmunt
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Bauman (2000), ao afirmar que a proporção que há um avanço na perspectiva da possibilidade de se aumentar a liberdade individual, somos
conduzidos ao aumento da impotência coletiva.

Assim, o trabalho intitulado Política Nacional sobre Drogas: notas sobre a sua história e a importância do Programa Educacional de
Resistência às Drogas na Bahia apresenta como objetivo geral refletir acerca da Política Nacional Sobre Drogas (PNSD), nos seus aspectos
histórico, legal e conceitual, estabelecendo uma conexão dessa Política Pública com Programa Educacional de Resistências às Drogas
(PPROED). A metodologia utilizada nesse trabalho foi qualitativa, do tipo exploratória, cujo objetivo é a oferta de informações sobre um dado
objeto (CERVO E SILVA, 2007), neste caso, a colaboração do PROERD Bahia, no âmbito da Política Nacional Sobre Drogas.

Para fins de orientação do leitor, o artigo será organizado em quatro seções, distribuídos da seguinte forma: 1. Introdução; 2. A Política
Nacional sobre Drogas (PNSD) no Brasil: breve histórico, 3. No Contexto da Educação: o Programa Educacional de Resistência às Drogas
(PROERD), seguido de um trecho que trata da questão do PROERD na Bahia e sua relação com o PNSD, seguido das considerações finais e
das referências consultadas.

2 A POLÍTICA NACIONAL SOBRE DROGAS (PNSD) NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO

A história da humanidade é marcada em suas diferentes fases por utilização de substâncias psicoativas. Quase sempre esta ação estava
ligada a um ritual sagrado. Isto pode ser observado com maior cuidado na leitura do livro História Elementar das Drogas, de Antonio
Escohotado (2004). Essa obra oferece ao leitor uma gama de informações sobre as substancias psicoativas e a sua relação com a história das
diferentes sociedades.

Ao longo dos anos, o uso de drogas e outras substâncias foram se modificando, no que diz respeito à sua finalidade, acompanhando as
movimentações que a sociedade viveu. O que podia representar um momento de sacralização, passa a ser associado a momentos de fuga da
realidade e vícios. Não se trata, aqui de um discurso moral, mas de uma análise da conjuntura social contemporânea, sobretudo a partir de
experiências práticas em escolas da Cidade do Salvador, estado da Bahia, na atuação enquanto Policial PROERD.

Em 1998, embora a literatura registre como sendo o momento em que o Brasil dá os primeiros passos na construção de uma política nacional
voltada ao tema da redução da demanda e da oferta de substâncias psicoativas (as drogas), reconhece-se que esta preocupação antecede
este marco histórico. Nas pesquisas realizadas, fica evidente que a construção deste projeto se apresentou de forma mais sistematizada
enquanto política pública após a realização da XX Assembleia Geral Especial das Nações Unidas. Nesse evento discutiu-se os princípios que
norteariam as propostas para a redução da demanda de drogas. Depois da participação nesse evento, o Brasil passou a adotar as primeiras
medidas no sentido de construção de uma política pública que atendesse as necessidades dessa questão.

Nesse movimento e reconhecendo as novas demandas emanadas do fenômeno do uso e abuso das drogas no Brasil, o então Conselho
Federal de Entorpecentes (CONFEN), cedeu lugar ao Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), posteriormente foi criada a Secretaria Nacional
Antidrogas (SENAD), essa nasce vinculada à Casa Militar da Presidência da República. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, s.d). Cabe destacar, que
o CONFEN, depois denominado CONAD e por fim, a SENAD sofreram influências das mais diversas entidades e organismos internacionais
que também discutiam a questão das políticas públicas sobre drogas.

Dentre essas instituições algumas atuaram de forma incisiva nas discussões que tendiam à proibição. Outras defendiam, sob a alegação dos
direitos individuais, a compreensão de que cada sujeito deve decidir pela sua vida e pelas suas escolhas. Na contramão dessa perspectivava,
há estudiosos que apontam para os perigos que a sociedade atual vive em decorrência do uso e abuso de substâncias psicoativas, sejam elas
lícitas ou ilícitas. Isto não se apresentou num contexto de proibição, mas sim numa perspectiva dialógica. Como ilustração dessa afirmação,
usa-se os dados apontados pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC); segundo esses dados, 250 milhões de
pessoas entre 15 e 64 anos, fez uso de algum tipo de droga em 2014. Segue ainda afirmando que transtorno associado ao consumo vem
registrando crescimento que deve ser observado com preocupação por toda a sociedade. (UNODC, 2016).

Neste cenário, a SENAD teve como missão a mobilização de diversos setores e atores sociais para a criação da primeira Política Brasileira
sobre drogas. Esse é o contexto que faz emergir o Decreto Presidencial nº 4.345, de 26 de agosto de 2002, com a Política Nacional Antidrogas
(PNA). Pelo texto do Decreto, fica evidente a compreensão de uma tomada de decisão governamental que adotava como perspectiva única a
repressão ao uso de substâncias psicoativas. Esta afirmativa sustenta-se no próprio nome da Lei que está grafada nesse Decreto: Política
Nacional Antidrogas. De acordo com o Decreto:
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O uso indevido de drogas 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 sociedades. Suas
consequências infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e não são detidas por fronteiras:
avançam por todos os cantos da sociedade e por todos os espaços geográficos, afetando homens e mulheres de
diferentes grupos étnicos, independentemente de classe social e econômica ou mesmo de idade. (BRASIL, 2002,
s.p).

Ao analisar parte da introdução do mencionado documento normativo é possível compreender como estava estruturado o pensar drogas
enquanto política pública nacional. Ainda na busca de justificar a política pública antidrogas, o CEBRID fez levantamento no ano de 1997,
registrando dados em seis capitais brasileiras. A pesquisa demonstrou que 88,25% da população pesquisada já havia feito uso na vida de
substâncias psicoativas. As drogas mais utilizadas pelos entrevistados foram: o tabaco, os inalantes, a maconha, o álcool, a cocaína e
derivados. (BRASIL, 2002).

No ano de 2003, e em face dos muitos problemas resultantes do uso de drogas, sobretudo entre crianças, adolescentes e jovens, sendo que
muitas vezes este uso se dava nos espaços educativos, há uma crescente manifestação da sociedade civil com vistas a uma política que
atenda a nova demanda social. Foi a partir desse contexto, que a sociedade civil, em ações coletivas e representadas, junto a presidência da
República vislumbra a possibilidade da construção de uma nova Agenda Nacional para a redução da demanda e da oferta de drogas no Brasil.
Para tanto, era necessário que esta agenda atendesse três pontos principais: 1) uma integração de políticas públicas setorizadas com a
Política de drogas, objetivando a ampliação e alcance das ações; 2) a descentralização das ações, com vistas a uma adaptação da realidade
de cada local; c) estabelecimento de vínculos (estreitamento de relações) entre comunidade local e setores públicos incumbidos de atuação
nessa política pública.

O ano seguinte, foi decisivo para realização de ações que possibilitassem o realinhamento e atualização, através de estudos distribuídos entre
fóruns, seminários locais, regionais e internacionais, destacando-se os seguintes eventos: 1) Seminário Internacional de Políticas Públicas
sobre Drogas e 2) Fórum Nacional sobre Drogas. Nesses dois eventos, que contou com a participação de pesquisadores e membros da
sociedade civil, foram exibidos dados epidemiológicos sobre as drogas na sociedade brasileira. O resultado dessa experiência é o
realinhamento em relação ao termo que direcionava a política, optando-se pela retirada do prefixo “anti”. Não se deve avaliar a retirada do
termo apenas como uma avaliação semântica, mas sim, deve-se considerar as demandas contemporâneas em relação as drogas. Foi a partir
dessa perspectiva que essa política passa a ser denominada Política Nacional Sobre Drogas, estabelecendo fundamentos, objetivos,
demandas, diretrizes e estratégias voltadas para a redução da demanda e da prevenção ao uso de drogas de forma planejada e adequada a
cada realidade social.

No ano de 2006, a SENAD coordenou um grupo de trabalho que culminou na aprovação da Lei n° 11.343/2006. Por essa Lei ficou instituído o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD). O SISNAD emerge em substituição a uma legislação que estava em
funcionamento no país ao longo de trinta anos. Assim como a sociedade mudou, era preciso superar os entraves que se apresentavam em
uma legislação obsoleta, observando pesquisas recentes e dos avanços sociais, econômicos e políticos experimentados no século XXI. Os
registros constantes na Lei n° 11.343 de 2006, deixou o Brasil em holofotes no cenário internacional, ao organizar o SISNAD e promover ações
para prevenção do uso indevido de substâncias psicoativas, buscando também a reinserção social de usuários de drogas.

Um dos importantes avanços desta legislação é que, considerando os Direitos Humanos e toda a condição de que os cidadãos enfrentam, a
Lei brasileira sobre drogas defende que usuários e dependentes não devem ser penalizados judicialmente com pena de privação de liberdade,
pela sua condição de usuário. Devem sim, a luz do respeito à dignidade humana serem ouvidos e assistidos pela sociedade com vistas ao seu
bem-estar.

As atribuições da SENAD promoveram o desenvolvimento do trabalho na política sobre drogas em três eixos basilares, que são o diagnóstico
situacional, a capacitação do agente do SISNAD e projetos estratégicos. Esses três eixos orientaram a nova política brasileira sobre drogas,
fundamentada em objetivos definidos. Após o diagnóstico situacional de cada comunidade, espaço social, deve dar lugar a elaboração de
projetos estratégicos para o enfrentamento da situação de drogas, a partir de capacitações de agentes sociais que trabalham com o tema da
prevenção, uso das drogas, sendo este o caso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

Embora o Brasil tenha avançado significativamente nas discussões dobre a questão das drogas, as políticas públicas e estudos não cessaram,
no ano de 2008, institui-se a Lei 11.754, em que o Conselho Nacional Antidrogas passou a se chamar Conselho Nacional de Políticas sobre
Drogas (CONAD). A nova Lei alterou também o nome da Secretaria Nacional Antidrogas que passou a ser chamada de Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas (SENAD). Cabe destacar que essa mudança de nomenclatura era aguardada e desejada desde o processo de
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redimensionamento da Política Nacional sobre Drogas, que ocorreu no ano de 2004.

Outro aspecto importante para o ano de 2008, é a descentralização por meio de Conselhos Estaduais e de Conselhos Municipais da política
pública sobre drogas. No ano de 2011, o Governo Federal fez uma transferência da SENAD, que estava na estrutura do Gabinete de
Segurança institucional da Presidência da República para o Ministério da Justiça, com o objetivo de potencializar as ações da redução de
demanda da oferta de drogas, a partir do enfrentamento ao tráfico. O Ministério da Justiça, ao assumir a estrutura da SENAD, passar a realizar
parcerias e estudos com vistas a uma atuação preventiva, no que tange ao uso, abuso e demanda de tráfico de drogas no país.

Atualmente, no que diz respeito a questão da prevenção às drogas existem inúmeras atividades desenvolvidas e presentes em várias unidades
federativas. Este é o caso do Programa Crack é Possível Vencer; esse programa é coordenado pelo Ministério da Justiça, mas conta com o
apoio de outros ministérios, como o da Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, conta com uma ação, dentro da política
pública sobre drogas que não versa apenas pelo combate, mas se preocupa prioritariamente com a educação preventiva (aqui cabe uma
reflexão sobre a importante ação do PROERD), de forma problematizada e contextualizada. Outros programas também tendem a desenvolver
ações dentro da Política com vista à prevenção desse problema que afeta a sociedade contemporânea e que atinge todos sendo, portanto, um
problema de todos

3 NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO: O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS (PROERD)

3.1 Nasceu um novo programa

O Drug Abuse Resistence Education (D.A.R.E) como é conhecido nos Estados Unidos e no Brasil Programa Educacional de Resistências às
Drogas – PROERD, sigla registrada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), nasce como resultado de estudos feitos por um
grupo de trabalho composto por pedagogos e psicólogos, por membros do Departamento de Polícia de Los Angeles, juntamente com o distrito
unificado escolar daquele Estado. A atuação do programa ofereceu grande resultado em relação a redução do uso de drogas e da violência,
além da elevada aceitação que terminou por se estender a “todos os estados norte-americanos” (CONTRA O CRIME, s.d).

Além dos Estados Unidos da América (EUA), o D.A.R.E se estende para mais de cinquenta países, conforme dados contidos no site da
organização. O programa que atualmente tem trinta e um anos, apresenta currículo cientificamente elaborado para cada faixa etária a que se
destina (DARE ORG, s.d). Dentre os cinquenta países que adotaram o programa de combate as drogas e a violência está o Brasil. Aqui, o
programa chega no ano de “1992 através da PM do Rio de Janeiro e São Paulo em 1993, através da Academia de Polícia Militar do Barro
Branco, de onde o programa expandiu-se para os demais Estados” (SOUSA, 2010 p.19). O PROERD é um programa de caráter preventivo
que busca a partir da capacitação de policiais militares prevenir o acesso de crianças e jovens ao mundo das drogas e da violência, realizando
também atividades com os pais destas para em conjunto atingir o seu fim que é garantir as crianças e jovens uma vida saudável e sem
violência.

O programa propõe uma inteiração entre a polícia, escola e a família, resultando assim numa relação triangular (Polícia-Escola-Família), no
combate as drogas (MINAS GERAIS, 2013). Com um currículo preparado para atender pais, educação infantil e demais segmentos do ensino
fundamental, o programa a partir de atividades lúdicas discute assuntos que em sua maioria não são discutidos no quotidiano da sala de aula,
sobretudo na educação infantil. Dentre os conhecimentos preconizados pelo programa tem-se: preparação para combate a violência sexual, ao
uso de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, combate a ações de sequestros, dentre outros conhecimentos necessários à autoproteção.

Alguns estados brasileiros, reconhecendo a relevância deste trabalho criaram unidades policiais especializadas para atender as escolas com o
programa. Na Bahia, o PROERD chegou no ano de 1998, porém foi implantado no estado 2003, com a capacitação de policiais militares para
atuar no programa. A partir daí a Polícia Militar da Bahia passa a investir constantemente na capacitação dos seus policiais, com vistas a um
maior alcance da mensagem que o programa pretende passar para a sociedade.

O programa consiste em uma ação conjunta entre as polícias Militares, escolas e famílias, no sentido de
prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes bem como ajuda-los a reconhecer as pressões e
as influências diárias que contribuem ao uso de drogas a prática de violência desenvolvendo habilidades
para resisti-las (PROERD BRASIL, s.d).
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Neste processo, através do currículo apresentado nas escolas, o Policial PROERD procura compreender a realidade a partir do conhecimento
da origem social dos estudantes, seu convívio na escola e sua relação com os fenômenos das substâncias psicoativas e da violência. A ideia
central é desenvolver um senso crítico nas crianças com vistas a sua proteção.

3.2 A regulamentação do PROERD na Bahia

Embora existente desde 2003, o PROERD é regulamentado no ano de 2007, através da portaria nº 38 –CG/007. Essa regulamentação
possibilitou um melhor entendimento por parte dos membros da corporação sobre a atuação dos policiais capacitados para essa ação
educativa de combate às drogas. Assim se apresenta o preâmbulo da referida portaria destaca que o PROERD deve ser entendido “como
medida proativa para o controle da violência e criminalidade, em complementação às ações preventivas referentes ao consumo indevido de
substâncias entorpecentes”.

Art. 1º. Instituir o Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD, na Polícia Militar da Bahia, como
mais uma ação no sentido de controlar a violência e a criminalidade, a fim de complementar as ações preventivas
ao uso indevido e ao tráfico de drogas. (PMBA, 2007, p. 11).

A Portaria 038 CG/007, dentre outras coisas, destaca em seu art. 2º que as finalidades e características do Programa Educacional de
Resistência às Drogas “compõe o rol de políticas educacionais. (PMBA, 2007, p.13). O caráter educativo do programa confere seu total
sucesso no âmbito escolar e sobretudo junto as famílias que veem suas crianças vulneráveis à ação da oferta e negociação desses produtos
ilícitos. Ressalta-se que o PROERD em suas ações busca prevenir o abuso de drogas e a violência, bem como ajudar as crianças e
adolescentes no reconhecimento das pressões e as influências diárias que contribuem ao uso de drogas e à prática de violência,
desenvolvendo habilidades para resisti-las. (MINAS GERAIS, 2013).

Compreendido, por essa regulamentação como uma das ações preventivas e de caráter educativo, os alunos das escolas da rede pública,
privada ou comunitária, passam a ter acesso a cursos semanais com policias militares voluntários e preocupados para o enfrentamento da
oferta das drogas e qualquer outra forma de violação de conduta para uma vida saudável e longe da violência.

3.3 O PROERD Bahia e o diálogo com o PNSD

Como já anunciado o PROERD na Bahia tem início no ano de 2003, com a capacitação de policiais militares para atuarem no Programa. Os
primeiros policias foram formados e buscaram incentivos para a aplicação do programa nas escolas baianas. Atualmente, o estado conta com
258 instrutores capacitados nos currículos da Educação Infantil/Anos Iniciais, 5º e 7º ano do Ensino Fundamental e PROERD Pais.

No ano 2016, esta ação da PNSD, contou com a atuação de 175 Policias Militares, devidamente capacitados e voluntários que atuaram,
durante todo o ano em instituições públicas, privadas e ONGs, atendendo 132 municípios baianos. Ao total foram capacitados para o
enfretamento às drogas e à violência 60.304 (sessenta mil trezentos e quatro) estudantes, no interior do Estado e 11.875 (onze mil oitocentos e
setenta e cinco) estudantes, na capital baiana e região metropolitana, totalizando 72.179 (setenta e dois mil, cento e setenta e nove) alunos.
Além de atendimento escolar, firmado entre PMBA e as Unidades Escolares, foi oferecido também o currículo Pais para os responsáveis pela
criança e que desejavam participar das discussões e mergulhar ainda mais nessa investida contra as drogas e a violência. (PMBA, 2016).

No Estado da Bahia, o currículo PROERD mais utilizado é o do 5º ano do ensino fundamental, entretanto são oferecidos outros currículos
como o da educação infantil/anos iniciais e do 7º ano. Reconhecendo a importância do Programa, o governo da Bahia o incluiu na Câmara de
Enfrentamento ao Crack em parceria com a Secretaria de Segurança Pública.

Buscar o enfrentamento às drogas nas escolas, sobretudo aquelas situadas em locais conflagrados pela ação do tráfico, não se apresenta
como missão de fácil realização. Essa é antes de qualquer coisa uma importante ação de caráter educativo e preventivo que deve ser adotada
nos vários segmentos sociais, não só na segurança pública.

A própria PNSD destaca o caráter multidisciplinar das ações que versem sobre a prevenção e reinserção dos sujeitos que de alguma forma
estejam em situação de vulnerabilidade social no que diz respeito à oferta e uso de drogas.
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Um importante dado é a crescente oferta do programa na Bahia para a educação Infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Sabe-se que o
trabalho com esse currículo é importante, porque as crianças podem começar a desenvolver conhecimentos e habilidades para o
enfrentamento às drogas e à violência ainda mais cedo.

Outro aspecto relevante é a possibilidade de que as crianças capacitadas na educação infantil, possam rever a proposta PROERD no 5º ano e
7ª ano do ensino fundamental. Cabe destacar que quase sempre, o segmento educacional a ser trabalhado é escolhido pelo policial PROERD,
visando atender a realidade local em que a Unidade Policial Militar estiver inserida. Considerando o programa como relevante para a formação
cidadã e sobretudo para a solidificação da Política Nacional sobre Drogas, é de fundamental importância a difusão e divulgação de suas ações
nos mais diferentes espaços educativos.

Sabe-se que a educação deve ser tomada como forma primordial de atendimento, numa perspectiva de formação integral dos sujeitos. Essa é
também uma premissa do PROERD Bahia que além de atender e colaborar com a PNSD, compreende que a proteção das crianças,
adolescentes e jovens, no que diz respeito ao uso de drogas deve ser pautada principalmente no diálogo e na construção de saberes que
possibilitem a reflexão sobre o fenômeno das drogas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário destacar que em nenhum momento foi pretensão dos autores esgotar o tema da Política Nacional Sobre Drogas, nem o seu
histórico no Brasil. Tampouco foi desejado findar o assunto do Programa Educacional de Resistência às Drogas no Brasil e na Bahia. Assim, o
objetivo traçado foi apresentar reflexão teórica sobre a Política Nacional sobre drogas, destacando o Programa Educacional de Resistência às
Drogas, como uma das ações desenvolvidas nesse cenário. Sabe-se que muitas outras ações que envolvem a PNSD, principalmente aquelas
pautadas na defesa dos Direitos Humanos necessitam de mais efetividade ou maior imersão sobretudo para aqueles e aquelas que vivenciam
os problemas advindos das drogas.

Nesse cenário, o PROERD apresenta a possibilidade de aproximação policial, para tratar de tema atual e de espessura social, não pautado na
repressão sim na atividade educativa e na afetividade. A educação, seja ela em qualquer âmbito (formal ou informal), precisa estar alicerçada
em princípios que deem conta da dinâmica social e das experiências de vida dos sujeitos. A explosão de informações sobre drogas e seu
consumo e o precoce acesso parte das crianças e adolescentes (essas informações muitas vezes são equivocadas e sobretudo desfavoráveis
a uma prática coerente com princípios éticos da PNSD), desfavorece a promoção de uma vida longe de drogas ilícitas.

Nesse sentido, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, fornece importante papel enquanto ação pontual aliada a Política Nacional
Sobre Drogas. As informações fornecidas pelo programa ao longo das aulas realizadas pelos policiais voluntários fortalecem o elo entre
escola, comunidade e segurança pública, favorecendo e fomentando uma discussão sobre uma complexa temática.

Somando-se a natureza educativa da atividade do PROERD, fica evidente na pesquisa realizada que a proposta do programa, inicialmente
implementada nos Estados Unidos da América e no Brasil, primeiramente no Rio de Janeiro, favorecem a aproximação da Corporação com as
crianças, adolescentes, jovens, educadores e familiares. Essa aproximação possibilita a compreensão do que propõe o PROERD.

Assim, a presente investigação possibilitou uma avaliação de como o Programa Educacional de Resistência às Drogas pode, a partir de suas
ações, dialogar com a premissa da responsabilidade social no enfrentamento ao uso e oferta de drogas, pelo viés educacional. Cabe destacar,
que a informação levada pelo programa ultrapassa o caráter preventivo do uso e comercialização de drogas. As atividades do PROERD em
seus diferentes currículos, primam pela reflexão autônoma sobre a tomada de decisões acertadas por parte dos escolares. O ponto de partida
é sempre a reflexão sobre as suas práticas e a prática dos sujeitos sejam eles seus amigos na rua, na escola, familiares e até mesmo
estranhos.

Por fim destaca-se ainda a necessidade de maior divulgação das relações estabelecidas entre a Política Nacional Sobre Drogas e o Programa
Educacional de Resistência às Drogas. Essa medida, certamente fortalecerá o programa e possibilitará uma inserção cada vez maior dessa
ação como forma de educação e prevenção no combate às drogas e à violência entre escolares.
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