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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é propor um plano de ação que visa diminuir o consumo de 
drogas entre adolescentes de Ponte do Silva, Manhuaçu, Minas Gerais, por meio do uso do 
cinema e do audiovisual como ferramenta educacional, vinculado à Atenção Básica à Saúde. 
Para fundamentar o plano de ação proposto, realizou-se um diagnóstico situacional por meio 
de fontes secundárias [por exemplo: observação ativa], recorreu-se à literatura disponível a 
qual se relaciona ao tema, também procurando investigar e encontrar subsídios em iniciativas 
parecidas que tenham sido desenvolvidas em outros contextos e, por fim, elaborou-se o 
Planejamento Estratégico Situacional. O Projeto Cine Saúde tem por metas aumentar o nível 
de informação dos adolescentes sobre os riscos do abuso de drogas; aumentar o nível cultural 
dos jovens por meio do audiovisual e expandir o senso crítico e a sensibilidade artística dos 
adolescentes por meio do vivenciar, fazer e criar o cinema; alinhar conceitos e condutas dos 
profissionais de saúde para municiar aos adolescentes as armas para o combate ao abuso de 
drogas. Para tanto, serão realizadas palestras educativas sobre abuso de drogas, oficinas de 
teatro e cinema, elaboração de curtas e longas-metragens pelos adolescentes. Apesar de não 
contemplar todos os problemas diagnosticados, espera-se que este plano de ação seja capaz de 
gerar modificações substanciais em questões estratégicas para o enfrentamento do consumo 
de drogas entre adolescentes, proporcionando à sociedade uma resposta efetiva nesta 
demanda, maximizando as chances de melhora da qualidade de vida dos usuários da Atenção 
Básica à Saúde. 
  

PALAVRAS-CHAVE: Adolescente, Audiovisual, Drogas, Atenção Básica à Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to purpose a instrument of action that seeks to reduce drugs 
consumption among adolescents from Ponte do Silva, Manhuaçu, Minas Gerais, trough the 
cinema and audiovisual as an educational tool, bonded to Basic Health Care. To justify the 
purposed instrument of action, a situation analysis was performed using data obtained by 
secondary sources [for instance: active observation], the available literature related to the 
theme was analyzed and also subsidies in similar initiatives developed in other contexts were 
investigated. At last, the Situational Strategic Plan was elaborated. The goals of the Health 
Cine Project are to increase the level of information about the risks of drug abuse among 
teenagers; increase the youngsters cultural level trough the audiovisual; improve their critical 
thinking and artistic sensibility trough the living, making and creating cinema; align 
professional concepts and conducts to provide the adolescents with the weapons to fight drug 
abuse. For that, there will be educative lectures about drug abuse, acting and cinema classes, 
making of short and long length movies and videos by the teenagers. Although not fully 
contemplating all identified problems, it is to be hoped that this instrument of action will be 
able to cause deeply modifications in strategic points to deal with drug consumption among 
adolescents, offering the society an effective response on this quest, maximizing the odds of 
life quality improvement of all Basic Health Care users. 

 

KEYWORDS: Adolescent, Audiovisual, Drugs, Basic Health Care. 
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1 - INTRODUÇÃO  

  

 

  Atualmente o uso e abuso de drogas se tornou uma adversidade descomunal para a 

nossa sociedade [Miranda et al. (2007) sustentam esta informação]. Atrelado aos prejuízos à 

saúde de milhões de pessoas que tem perdido o controle sobre sua drogadição, encontram-se 

crimes, corrupção do sistema policial, penal e jurídico, paramilitarismo e diversos outros 

problemas. 

  Contudo, seria de uma ingenuidade ímpar julgar o fenômeno como algo recente. 

Afinal, desde os primórdios o homem faz uso dessas substâncias. Seja para fugir dos 

problemas e consequências de seus atos, diminuir as dores físicas e mentais, extrapolar uma 

suposta independência em relação às autoridades, pela condução quase natural por conta da 

exclusão imposta pelo próprio meio em que vive, para fins religiosos, seja por outra razão, 

independente do motivo pelo qual o indivíduo percorra esse caminho, ele é traçado há 

séculos. É algo universal, e, ao contrário da sociedade, não tem preconceitos de raça, cor, 

gênero, orientação sexual, compleição física, faixa-etária, classe social ou quaisquer outros 

tipos. 

   Com substâncias a cada dia mais nocivas e poderosas, traficantes a cada dia mais 

violentos e intempestivos, uma política inadequada de enfretamento pelo governo, as drogas 

tem assumido um caráter apocalíptico em nosso país, galgando pessoas cada vez mais jovens 

e pouco informadas, tornando a toxicomania [antes um problema identificado em poucos 

indivíduos] presente de forma abundante em nosso meio. 

  Ao introduzir estas substâncias no organismo, o indivíduo descobre necessidades 

irreais, mudanças no metabolismo que alteram seu funcionamento físico e psicológico, 

podendo trazer consequências gravíssimas para a saúde, como infarto do miocárdio, doenças 

cardiorrespiratórias, diversos tipos de cânceres, impotência sexual, perda de memória, 

rupturas venosas, hepatites, gastrites, estomatites, insuficiência renal crônica,                            

cefaléia, úlceras, irritabilidade, insônia, agressividade, dentre diversos outros problemas                 

[os trabalhos de autores como Mendes et al. (2002); Nunes et al. (2012);  Badell (2009); 

Martín et al. (2004) e Cavalcante, Alves e Barroso (2008) corroboram essa inclinação]. 

   A puberdade é, talvez, um dos períodos mais importantes da vida de uma pessoa. Uma 

fase especialíssima, que provavelmente marcará este indivíduo em todo o transcorrer de sua 

existência. Nessa etapa o jovem não aceita admoestações, se rebela contra tudo e contra todos, 

testa, de forma contínua, a possibilidade de se tornar adulto, maduro. Testa a possibilidade de 
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assumir o poder e controle sobre suas próprias ações, seus próprios desejos, enfim, sobre si 

mesmo. Conduzido quase automaticamente a um afastamento do seio familiar, procura por 

sua tribo, sua inserção em um grupo social do qual julga ser parte [e para o qual comumente 

sacrifica sua essência para ser considerado membro]. Se esse grupo estiver usando drogas, 

tendo contato com as pressiona este adolescente a também o fazer, por exemplo. Além deste 

prisma, problemas como depressão e pouca autoconfiança podem levar este indivíduo à busca 

“de algo mais”, à busca de simplesmente experimentar uma sensação prazerosa. 

Independentemente de como se dê a origem desse contato com as drogas, ainda mais durante 

um período de maior vulnerabilidade, o adolescente acaba sendo exposto ao risco [Souza e 

Martins (1998); e Silva et al. (2006) se aprofundam nesta temática].               

  Neste cenário é perceptível o quão grande é alcance das drogas entre a população 

adolescente, sendo que também o é o modo como os malefícios deste consumo são 

potencializados neste ciclo de vida, podendo trazer consequências terríveis para o futuro dos 

jovens.  O encontro do adolescente com a droga é um fenômeno, por sua complexidade, 

difícil de ser abordado, cuja ocorrência se dá numa frequência muito maior do que se possa 

pensar a princípio, inserindo-se nos mais diversos estratos da sociedade. 

  Este é o panorama atual do distrito de Ponte do Silva. Localizado nas cercanias do 

Município de Manhuçu, Minas Gerais, a comunidade foi oficializada em 2001 [Lei Municipal 

no 2204 de 20 de abril do referido ano] e possui 804 famílias e 2994 moradores                   

[FONTE: equipe de atenção básica de Ponte do Silva - Novembro de 2012]. Basicamente, 

como acontece na grande maioria dos distritos da cidade Manhuaçu, a grande massa da 

população trabalha nas lavouras de café (sejam em seus próprios terrenos ou em terrenos de 

outrem). Todavia o emprego se apresenta, por conta deste contexto, de forma sazonal: nos 

períodos da “panha” [nome popular para colheita de café], de Abril a Setembro normalmente, 

as pessoas trabalham como escravos (dez, doze, quatorze horas diárias) como “panhadores de 

café”. Ponte do Silva possui uma creche de educação infantil, uma escola estadual (que atende 

alunos de toda a região) bares, algumas congregações religiosas. Estes bares se configuram 

como os maiores pontos de lazer dos jovens e também de vários homens e mulheres adulto 

  Ainda idílico, o lugarejo possui atualmente uma ligação mais forte com a sede, uma 

vez que há cerca de dois anos o local foi contemplado com uma linha de ônibus, conectando-o 

à cidade. Concomitante ao progresso experimentado com a chegada da linha cresceram 

também os problemas em relação ao uso de drogas pelos moradores do local, em grande parte 

pelos adolescentes [segundo relatos e dados coletados junto à equipe de atenção básica local, 

percebeu-se um aumento significante de casos de atendimentos relacionados ao consumo de 
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drogas (brigas, agressões verbais e outras manifestações de violência, crises de abstinência, 

comas alcoólicos, dentre outros) na população adolescente do distrito].  

  É indispensável, portanto, uma atenção maior com a prevenção do principiar do uso e, 

sobretudo, no abuso dessas substâncias [dado que é virtualmente impossível impedir o 

contato] pelo adolescente em geral, e, em relação ao presente trabalho, especificamente pelo 

adolescente de Ponte do Silva. Contudo, torna-se infrutífero o esforço nesta empreitada se não 

lhes é apresentada uma alternativa mais saudável e produtiva para que os adolescentes possam 

preencher o vazio que sentem com outra coisa que não a droga. 

  Neste panorama, o uso do cinema e do audiovisual como ferramenta educacional no 

combate ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas se estabelece como uma destas alternativas: 

inspirando o senso crítico onde o vício inspira a alienação; estimulando a veia artística onde a 

drogadição estimula a violência; fortalecendo o autocuidado onde a droga fortalece a 

autodepreciação [Aumont e Marie (2003) debatem também sobre este viés educacional]. 

  Enfim, o Projeto Cine Saúde, cuja proposta de instauração se apresenta neste trabalho, 

tem seu foco principal em atuar como um catalisador para o adolescente. Deste modo ele pode 

mostrar à sociedade seus anseios, medos, angústias, experiências. Além disso, o Projeto se 

configura como um ambiente livre de preconceitos e pré-julgamentos, no qual o adolescente 

pode aprender sobre como se proteger dos possíveis malefícios decorrentes do uso das drogas, 

como se preparar para enfrentar o vício em sua família, compartilhar vivências e experimentar 

outras realidades. 
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2 - JUSTIFICATIVA  

 

 

  O uso e o abuso de drogas lícitas e ilícitas é um grande perigo ao qual o adolescente 

está exposto [alguns autores corroboram, Badell (2009) demonstrou que o nível de 

drogadição atinge percentuais de 2,7% mundialmente; Martín et al. (2004) concluíram que 

metade dos adolescentes consome álcool regularmente, 95% destes consomem outra droga].  

  Estudando-se a questão, perceberam-se grandes fomentadores deste consumo abusivo 

de drogas entre adolescentes: o baixo nível de informação destes em relação ao conhecimento 

dos riscos dos entorpecentes; a ausência de espaços adequados para que este jovem possa 

exercitar seu direito ao lazer e ocupar seu tempo ocioso com atividades úteis a seu 

crescimento como cidadão; e, por fim, a inadequação do processo de trabalho dos 

profissionais e da estrutura física dos serviços de saúde, gerando uma lacuna e um 

distanciamento abismal entre o adolescente e as estratégias de promoção da saúde. 

  Estes pontos críticos se influenciam mutuamente, culminando com a deflagração do 

uso destas substâncias químicas, o qual acaba por retroalimentar problemas como 

irresponsabilidade sexual (a qual por sua vez gera situações como gravidez não-planejada e 

doenças sexualmente transmissíveis); distúrbios psicológicos; violência doméstica e urbana, 

baixa auto-estima, dentre vários outros. Em última instância, podem culminar com a morte. 

  Portanto, posiciona-se cada vez mais em voga em nossa sociedade a necessidade da 

formulação de estratégias eficazes para combater esse mosaico. Neste panorama, o Projeto 

Cine Saúde se estabelece como uma alternativa otimizada para o enfrentamento do problema, 

ou seja: as operações apresentadas neste plano podem ser utilizadas como ferramentas 

didáticas importantes para os profissionais de saúde [sobretudo o de educação física] 

trabalharem a educação continuada em saúde. Nas mãos desses profissionais, a linguagem 

cinematográfica se transformaria em estratégias de intervenção efetivas para o combate às 

drogas, seja por meio do fazer cinema, exercitando a expressão corporal, a criatividade e a 

sensibilidade artística, seja pela vivência da experiência de se absorver a arte como 

catalisadora de crescimento pessoal e amadurecimento crítico. 

  Por fim, o adolescente de Ponte do Silva, bem como de quaisquer outras realidades na 

qual este Projeto seja colocado em prática, pode encontrar na linguagem cinematográfica 

opções para expressar suas angústias, conceitos, anseios, deslizes, para deflagrar um talento 

que pode estar oculto, mas, primordialmente, para crescer como cidadão consciente de seu 

papel atuante na formação de uma sociedade mais digna e igualitária. 
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3 - OBJETIVOS 

 

 

3.1 - OBJETIVO GERAL 

 

 

 Elaborar um plano operativo de ações que intervenha positivamente nos níveis de 

prevenção do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas por adolescentes em Ponte do Silva, 

Manhuaçu, Minas Gerais, baseado no uso do cinema e do audiovisual como ferramenta 

educacional e de promoção e proteção à saúde. 

 

 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

 

 

 - Definir e conceituar drogas; 

 - Caracterizar as bases e elementos do cinema e do audiovisual; 

 - Discutir a inserção do adolescente no mundo das drogas; 

  - Mapear o consumo de drogas em Manhuaçu-MG; 

 - Identificar as estratégias de combate às drogas no Distrito de Ponte do Silva. 
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4 - QUADRO TEÓRICO 

 

 

4.1 - DROGAS: DEFINIÇÃO E CONCEITUAÇÃO 

 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) - Galduróz, Noto e Carlini (1997) - 

as drogas como qualquer tipo de entidade ou mistura de entidades químicas que possam 

realizar alterações nas funções biológicas do organismo ou, até mesmo, em sua estrutura. 

Laranjeira et al. (2003) ainda as qualificam como substâncias com potencial de abuso, as 

quais “podem desencadear no indivíduo a auto-administração repetida, que geralmente  

resulta em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo de consumo”. Para Pratta e 

Santos (2003), qualquer tipo de medicamento é caracterizado como droga.  

   Independentemente de qual perspectiva teórica se deseje enveredar no tocante à 

definição do termo, é indissociável a necessidade de se compreender mais profundamente este 

fenômeno.  Mendes et al. (2002, p.1/1) abordam a questão: 
 “Trata-se de um período crítico na vida do indivíduo, e é 
justamente nessa fase, em que o grupo de amigos atinge 
importância social principal e os conflitos familiares 
atingem o pico, que as drogas entram em suas vidas, seja 
como uma simples experimentação seja como consumo 
ocasional, indevido ou abusivo” 

 

  Moreira (2010, p.9) discorre sobre o tema: 
 “O consumo de drogas sejam elas lícitas ou não passou a 
ser enfrentado como questão de saúde pública não somente 
no Brasil, mas de forma espraiada por diversos países. Tal 
perspectiva se faz presente não apenas pelo fato das drogas 
provocarem um abalo expressivo  na esfera individual do 
usuário e em seu meio social, mas também porque ano a 
ano expressivas importâncias saem dos cofres públicos 
para custear o tratamento das consequências oriundas do 
consumo de drogas.” 

 

 A autora afirma, ainda, ser inquestionável a necessidade de a sociedade perceber o que 

o combate ao uso abusivo de drogas deve ser empenhado pelos principais atores envolvidos, 

como o próprio usuário e sua família e o Estado. Este deve se responsabilizar por ofertar os 

meios para que o usuário dependente possa se curar, independentemente de quais sejam os 

tratamentos demandados [médicos, oportunidades de trabalho, estudo, etc.]. 
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  Drummond e Drummond Filho (1998) ressaltam que a dependência química é uma 

doença quase sempre fatal, dado que deflagra uma destruição total do organismo, o que afeta 

diretamente na saúde do drogadito. Sob efeito dessas substâncias, dizem ainda que o usuário 

tenderá a se envolver em situações de risco físico [violência] como também a outrem. Pratta e 

Santos (2003, p.317) afirmam, sobre essa dependência que há bases predisponentes 

individuais, familiares e sociais que condicionam a possibilidade de adição, ou seja, não é 

algo estrito a certeza da adição de um usuário. Dizem, ainda, que a maioria dos usuários não 

se torna dependente, e que 
“... muitos acabam ficando na experimentação ou no uso 
ocasional, ou seja, utilizam o álcool ou outro tipo de 
substância em festas, praias, nos finais de semana, ou em 
ocasiões de produção artística, permanecendo neste tipo de 
padrão de consumo por um tempo indeterminado”. 
 

 

  Moreira (2010, p.16) ressalta que  
“... os jovens, por sofrerem com certa dubiedade de 
personalidade normalmente buscam mecanismos para se 
diferenciarem das crianças que não mais são e dos adultos 
que ainda também não o são. Assim, eles desenvolvem 
códigos de conduta para criarem uma identidade própria. 
Neste panorama, o ingresso das drogas na vida destes 
jovens encontra um veículo facilitador” 
 

 

  Esta maior vulnerabilidade do adolescente em relação às drogas, acontece porque estes 

podem se sentir num estado de onipotência que acreditam ser inerente ao ciclo de vida em 

questão, uma vês que esse jovem se imagina indestrutível, imune a qualquer problema de 

saúde vivenciado pelas outras pessoas (PRATTA; SANTOS, 2003). 

  Estudos efetuados por Tavares, Béria e Lima (2001), concluíram que a prevalência de 

experimentação de drogas em adolescentes escolares é alta. Os autores consideram ser muito 

importante detectar precocemente grupos de risco e desenvolver políticas de prevenção do 

abuso e dependência das drogas. 

  Cavalcante, Alves e Barroso (2008, p.556), por fim, perceberam que é indispensável 

demandar maiores esforços nas pesquisas sobre a relação do adolescente com a droga, como 

pode ser visto abaixo: 
“o estudo sobre o comportamento dos  adolescentes perante as 
drogas é de fundamental importância,  uma vez que é de nosso 
conhecimento o fato de que tanto as  medidas preventivas como 
as estatísticas disponíveis em nosso  País são insuficientes para 
tratar e dimensionar a problemática”. 
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4.2 - A POLÍTICA DA REDUÇÃO DE DANOS 

 

 

  Coelho e Pérez-Ramos (2008) qualificaram a política de redução de danos 

como um modelo cujo uso estimula, de forma gradual, as consequências prejudiciais ao 

organismo decorrentes do emprego dessas substâncias a caminharem para a abstinência. 

Figueiredo (2002, p.37), utiliza o termo “regulação de abusos”, que caracteriza a objetivação 

em primeira instância não a abstenção total do uso de drogas, mas a diminuição paulatina dos 

efeitos maléficos que este uso traz sobre a vida do drogadito. Lê-se o que ele diz abaixo: 
“... ocorre pelo desenvolvimento de uma série de estratégias 
definidas socialmente, que apontam para os indivíduos a 
forma de consumo aceita, utilizando-se de códigos que 
orientam prescrições etárias ou de grupos específicos, 
dosagens, formas de administração e mistura das mesmas e 
definição dos momentos propícios ao seu uso, ou seja, 
‘quem’, ‘quanto’, ‘como’ e ‘quando’ utilizá-las.” 
 

 

  Feffermann e Figueiredo (2006, p.3), em contraponto às antigas orientações 

terapêuticas da drogadição [que se baseiam na “análise das legislações penais atuais e em 

recomendações policiais para lidar com tais substâncias - as drogas - e seus usuários”], 

afirmam que a política de redução de danos se configura como um modelo que 
“... releva a necessidade de reavaliação das políticas públicas 
de Saúde, Educação e Segurança, considerando as 
contribuições das Ciências Humanas para o tema, integrando 
informações sobre as diferentes formas e motivações para o 
uso e abuso das drogas dentro da história da humanidade”. 
 

 

  Afirmam que “o modelo da redução de danos amplia, para uma maior diversidade de 

possibilidades, a promoção da melhoria das situações de vida e de saúde dos indivíduos, 

adotando princípios de análise da psicologia cognitiva e social” (FEFFERMANN: 

FIGUEIREDO, 2006, p.3). A sociedade vê estes indivíduos como “responsáveis por suas 

próprias escolhas”, “agentes e receptores de influências ambientais”, “sujeitos de direitos”. 

 Fonseca et al.. (2007) estabelecem que a política de redução de danos proporciona 

uma oportunidade única de contatar uma população de difícil acesso, de forma integrada, 

facilitando seu encaminhamento a serviços de tratamento em drogadição [os autores 

exemplificam, ainda, diversas medidas que podem ser tomadas pelos serviços de saúde para 

tanto, tais como distribuição gratuita de preservativos masculinos, o aconselhamento 

terapêutico, vacinação para a hepatite B, dentre outras]. 
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4.3 - MAPA CONTEXTUAL DO USO DE DROGAS EM MANHUAÇU-MG 

 

 

  O município de Manhuaçu se localiza na porção norte da da Zona da Mata mineira, 

sendo perpassada por  três rodovias importantes [BR-262 e BR-116, que se cruzam no distrito 

de Realeza, e MG-111], possibilitando a ligação direta a todas as regiões do Brasil. 

  Sendo um ponto de ligação tão importante, percebe-se que o alcance e a influência do 

tráfico, sobretudo nas regiões menos favorecidas, sejam muito maiores do que em cidades de 

mesmo porte Deste modo, pode-se afirmar que a cidade reúne condições de ser um pólo local 

de distribuição de drogas. Neste prisma, as comunidades do bairro São Francisco de Assis, 

Matinha, Santa Luzia, Santa Terezinha e Petrina tem sido as que mais sofrem com os 

malefícios relacionados tráfico de drogas [dados do Programa Educacional de Resistências às 

Drogas e à Violência (PROERD) de Manhuaçu]. Casos de violência, perturbação do sossego, 

furtos, roubos, invasões são extremamente comuns. Contudo esse contexto não é restrito aos 

locais citados, mas em toda a cidade se percebe o imenso grau de inserção que o abuso de 

drogas alcançou nos últimos anos no Município. 

  De acordo com os profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

[CAPSad], os principais tipos de drogas consumidas na região são o álcool, o tabaco, a 

maconha e o crack. Este tem tido uma recepção alarmante entre os usuários: 85% dos 

frequentadores do centro são dependentes de crack, e, infeliz e tragicamente, desses a maior 

parte são jovens, sendo que a Polícia Militar corrobora a estatística acima, confirmando-a. 

  Mostra-se, então, a necessidade de as políticas de segurança pública no município 

tenderem a maximizar os esforços no combate ao tráfico de drogas, o que poderia ser feito 

disponibilizando um melhor aparato técnico para as forças policiais, bem como maior 

treinamento do efetivo e seu aumento nas ruas. Além disto, fiscalização mais forte nos pontos 

conhecidos de venda e consumo de drogas poderia coibi-los. 

  Às políticas públicas de saúde, cabe a atribuição de após ter sido percebido o consumo 

de drogas em níveis tão chocantes na cidade, sobretudo entre adolescentes, potencializar as 

ações educativas acerca dos malefícios do uso e abuso destas substâncias, bem como 

disponibilizar maiores ferramentas curativas para que os trabalhadores possam contribuir na 

reabilitação destes drogaditos, além de possibilitar que os públicos mais vulneráveis aos 

encantos da droga [aqui se ressalta novamente a inserção do jovem neste grupo] opções de 

lazer e ocupação do tempo livre que venham a substituir o uso das drogas. O Projeto Cine 

Saúde, apresentado neste trabalho, viria justamente preencher esta lacuna. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Zona_da_Mata
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4.4 - O COMBATE ÀS DROGAS NO DISTRITO DE PONTE DO SILVA 

 

 

 A comunidade de Ponte do Silva fica na periferia do município de Manhuaçu, Minas 

Gerais, distando-se aproximadamente quinze quilômetros da cidade. Porém o território 

contemplado por este trabalho não se limita a área do distrito propriamente dita, uma vez que 

a área abrangida pela Unidade de Saúde contempla não somente a região específica do 

distrito, bem como diversas comunidades rurais circunvizinhas, como Vila Formosa, Córrego 

dos Hott, Córrego dos Diniz, Bem Posta e Taquara Preta. Todavia, em Vila Formosa [seis 

quilômetros de Manhuaçu, aproximadamente], existe uma unidade de apoio, que conta com a 

presença permanente de uma Auxiliar de Enfermagem. Dois dias por semana, o enfermeiro da 

Unidade atende na referida Unidade de Apoio, sendo que o médico atende em dois turnos 

[manhã e tarde] em dias distintos. 

  A Unidade Básica de Saúde de Ponte do Silva foi inaugurada em agosto de 2003, num 

primeiro momento em sede alugada na própria comunidade. O quadro mudou quando, em 

maio de 2009, foi inaugurada a sede própria, muito mais preparada para o atendimento de 

nossos usuários. Hoje conta também com o serviço de saúde bucal. 

  Desde a ampliação dos serviços na Unidade, como a introdução do NASF, do gerente 

de saúde mental e outras ações, passou-se a perceber um aumento progressivo do uso de 

drogas lícitas e ilícitas nas comunidades, com muitos casos de abuso. E, infelizmente, muitos 

desses casos tem se dado com os adolescentes. 

 De forma tradicional em Ponte do Silva, apenas a Atenção Primária à Saúde [APS], 

Polícia, Escola e algumas instituições religiosas empenham-se coletivamente no embate. 

  A Polícia Militar contribui por meio do PROERD, juntamente com a escola, para as 

crianças e pré-adolescentes.  A APS promove ações de combate ao uso abusivo, em parcerias 

com a escola e com as Polícias, seja por abordagens individuais ou em palestras e abordagens 

coletivas. A temática é abordada nos encontros dos grupos temáticos enfocando, sobretudo, 

no consumo desenfreado de drogas lícitas. Além disso, é feita a atenção aos usuários do 

CAPSad quando estes estão em casa, bem como no atendimento aos usuários que enfrentem 

crises em decorrências do uso desregrado de drogas. 

  Na Figura 1, visualizar-se-á uma ação realizada pelo Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) de Manhuaçu em parceira com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no 

entroncamento da BR-262 com a rodovia que liga ao distrito de Ponte do Silva, comandada 

pelo Profissional de Educação Física [PEF] Fernando Rocha: 



 

 

20 

Figura 1 - O profissional de Educação Física do NASF Fernando Rocha em uma ação de 

abordagem individual preventiva em parceria com a Polícia Rodoviária Federal 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Manhuaçu, Janeiro de 2010. 

 

 A Figura 2 mostra o registro de uma palestra conduzia pelo PEF Fernando Rocha, em 

ação pelo NASF Manhuaçu na Escola Estadual Ludovino Alves Filgueiras, no distrito de 

Ponte do Silva, Manhuaçu, Minas Gerais: 

 
Figura 2 - O profissional de Educação Física do NASF,  

Fernando Rocha, em palestra contras as Drogas na Escola Estadual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fonte: Núcleo de Apoio à Saúde da Família de Manhuaçu, Outubro de 2009. 
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4.5 - O CINEMA E O AUDIOVISUAL: BASES, ELEMENTOS E SEU USO COMO 

FERRAMENTA EDUCACIONAL 

 

 

  Watts (1990) entende que a partir da década de 1970, as técnicas de comunicação 

atravessaram um período de intenso aprimoramento técnico e um extraordinário progresso em 

suas capacidades de alcance. Para o autor, foi uma grande conquista da humanidade,  

permitindo que os conhecimentos e a informação possam ser transmitidos e difundidos em 

uma amplitude e alcance numa proporção anteriormente impensável. Acredita, ainda, que 

estes avanços tecnológicos foram o que possibilitou ao audiovisual galgar a extrema 

importância que hoje possui em nossa sociedade. 

   Em 1993, Bettetini (apud PARENTE, 1999) qualificou o audiovisual como um 

material que trabalha, concomitantemente, estímulos sensoriais visuais e auditivos, 

ambicionando uma troca comunicacional. Abordagem esta corroborada por Houaiss, Villar e 

Franco (2001, p.343), que definem o audiovisual como "qualquer comunicação, mensagem, 

recurso, material etc. que se destina a ou visa estimular os sentidos da audição e da visão 

simultaneamente".  

 Rodrigues (2007) expande essa lógica ao explicar que manifestações artísticas 

baseadas apenas em imagens podem não ser capazes de nos contar uma determinada história 

em termos dramáticos. Por conta desta faceta, elas necessitam ser assessoradas pela gama de 

outros elementos artísticos conhecidos, sobretudo no som. Deste modo, se potencializam as 

chances de que ela alcance sua característica primordial: exibir visualmente o conteúdo 

dramático da história que conta ao espectador, ao seu consumidor e admirador. 

 Exemplificam-se alguns elementos da mídia audiovisual: filmes [ficcional ou 

documentário], vídeos [analógicos ou digitais - estes em alta ou baixa definição], jogos 

eletrônicos [em portáteis, consoles e outras opções] e programas de televisão [em todos os 

gêneros, não importando ser televisão aberta ou fechada] (FISCHER, 2007). 

  Acrescenta-se ao elencado pela autora os clipes musicais, o cinema experimental, 

animações [nas técnicas de stop-motion (técnica na qual se fotografa fotograma por 

fotograma), digitalizada, tradicional e outras], vlogs (espaço pessoal na internet cujo conteúdo 

principal consiste de vídeos),  propaganda política, clipes musicais, dentre várias outras 

formas de comunicação audiovisual [que por evoluírem rapidamente renovam-se sempre].                                                            
 Gerbase  (2012), diz  que várias das manifestações de linguagem que existiam antes 

das descritas no parágrafo acima, possuem elementos que se cruzam e são identificados nas 
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mesmas. Ele aborda ainda que teriam sido influenciados por elementos da fotografia - as 

imagens captadas por uma câmera, da pintura - a estética da composição de quadro, do teatro 

- a representação dos atores, da música - a articulação emocional do som e da literatura - em 

como contar uma história [na gênese do cinema, em especial, nos romances realistas 

publicados na segunda metade do século XIX]. 

 Porto (2006, p.54), fala sobre a perspectiva do uso dos mecanismos audiovisuais como 

os aludidos como ferramenta educativa: 
“... os meios de comunicação resultam e compõem-se de 
idéias, projetos, interesses, utopias e estratégias que afetam 
de diferentes formas os indivíduos e as instituições. Mas, 
embora eles sejam portadores de mensagens, a mensagem 
educativa maior está no seu efeito sobre o aluno”. 

 

 É oportuno ressaltar que no Projeto Cine Saúde, a mídia audiovisual                 

predominante será o cinema, pela sustentação teórica oferecida por Rodrigues (2007): para 

ele, o alvo principal de uma manifestação artística de cunho audiovisual é o indivíduo. 

Todavia não apenas a pessoa, como também sua inserção no contexto social a ela circundante 

e bem como o modo o qual e em que níveis ele exerce sua cidadania. No cinema, de forma 

ainda mais importante que em qualquer outra arte, o cinema depende de seu público. 

  Fischer (2007, p.296), corrobora o autor supracitado: 
“Mas se considerarmos não apenas o sujeito que usa a 
máquina, capta e fixa as imagens, mas aquele que as recebe, 
o espectador do cinema e da televisão, por exemplo, temos 
que se abre aí um campo riquíssimo para estudiosos de 
diversas áreas do saber, sobretudo para educadores ocupados 
com as transformações nos modos de aprender: o fato é que 
à dimensão tecnológica se associa sempre uma dimensão 
simbólica fundamental”. 

 

 Conforme a literatura descrita, esta visão casa com o intuito do Projeto, afinal, o uso 

do cinema e do audiovisual como ferramenta educacional se torna uma alternativa importante 

para o adolescente assimilar conhecimentos sobre o combate ao abuso de drogas e sobre a 

linguagem cinematográfica, melhor entendendo o contexto social que o cerca, para que seja 

influenciado positivamente como cidadão.  

 Assim, percebe-se que o Projeto Cine Saúde tem boas possibilidades de sucesso. Para 

tanto, serão realizadas palestras educativas sobre abuso de drogas, oficinas de teatro e cinema, 

elaboração de curtas e longas-metragens pelos adolescentes, retratando a realidade dos 

adolescentes de Ponte do Silva, bem como das comunidades nas quais estudam e no ambiente 

em que vivem.  
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5 - METODOLOGIA 

 

 

 Foi realizado um estudo bibliográfico para atualização dos aspectos conceituais sobre 

o tema, com o intuito de melhor embasar o trabalho de formulação do PES, estabelecendo-se 

o referencial teórico a ser consultado por meio de fontes físicas e virtuais, tais como:  

 - Livros relacionados à área de abrangência do tema proposto;  

 - Consultas à Biblioteca Virtual de Saúde,  nas bases Lilacs, SciELO, Consulta no 

Google Acadêmico, CAPES Livre, BIREME, dentre outros utilizando descritores como 

drogas, promoção de saúde, bem como outros descritores de ciências da saúde (Decs); 

- Bases secundárias de dados da atenção primária, como SIAB, SISVAM; 

 - Registros internos da Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu-MG: 

  - Registros internos da equipe de saúde de Ponte do Silva. 

  Em seguida, foi elaborado um Diagnóstico Situacional do Território em questão para 

identificar os problemas vividos pela comunidade escolhida. Para tanto, utilizou-se o método 

da Estimativa Rápida, cuja grande vantagem é proporcionar uma abordagem rápida e de 

baixos custos, incluir a participação da comunidade no planejamento das ações, bem como 

facilitar o trabalho intersetorial (CAMPOS, FARIA e SANTOS, 2010). 

 Diante dos dados coletados no Diagnóstico, elaborou-se um Planejamento Estratégico 

Situacional que por ser flexível e se adaptar facilmente às mudanças habituais presentes nas 

situações reais de ação, talvez o modelo ideal de estruturação das ações de planejamento 

(IIDA, 1993). 

   Vale ressaltar que uma das limitações para este trabalho foi o reduzido número de 

publicações científicas acerca do uso educacional do cinema e do audiovisual no combate ao 

uso abusivo de drogas. 
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6 - DESENVOLVIMENTO 

 

 

6.1 - SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO TERRITÓRIO 

 

 

 Ponte do Silva é um distrito rural do Município de Manhuaçu, Minas Gerais. Foi 

oficializado e anexado à cidade pela Lei Municipal no 2204, de 20 de abril de 2001.  

 A área de atuação da equipe Ponte do Silva é a de menor extensão territorial de 

Manhuaçu, dividida em seis microáreas (5 rurais e 1 mista). Há famílias ainda não foram 

cadastradas, muitas ainda não foram nem mesmo cadastradas no sistema, todavia isto deverá 

ser corrigido pela nova gestão municipal. 

  Na região, ainda é muito forte o emprego temporário e informal, basicamente durante 

os meses de Maio a Setembro, período da colheita nas lavouras do café [popularmente 

conhecida como “época da panha”]. Muitas famílias só conseguem trabalho e algum dinheiro 

durante essa fase. Não é incomum encontrar na região pessoas que acumulam todo o dinheiro 

que ganharão no ano durante a “panha”, sobrevivendo de bicos e outras manifestações de 

subemprego no restante dos meses. Há, ainda, as famílias pequenas produtoras, que passam os 

outros meses preparando a colheita do ano seguinte. 

 Ponte do Silva possui uma creche de educação infantil, uma escola estadual de grande 

porte (que atende alunos de toda a região), bares e diversas congregações religiosas [a 

influência da religião é grande na comunidade]. É quase nulo o leque de opções de lazer, dado 

que não existem equipamentos específicos para o lazer ou mesmo para a prática desportiva.  

Sobretudo os adolescentes sofrem com este panorama, uma vez que muitos deles, por falta do 

que fazerem para se divertir, embrenham-se por caminhos perigosos, como a sexualidade 

irresponsável, o consumo de drogas, a violência urbana, dentre outros. 

 A equipe de SF do território é formada por Enfermeiro, Médico, 6 Agentes 

Comunitários, 2 Técnicos de Enfermagem, 1 Auxiliar Administrativa e 1 Auxiliar de Serviços 

Gerais. Assessoram este grupo uma equipe de saúde bucal [Dentista e Técnico de Saúde 

Bucal] e uma equipe de NASF [Profissional de Educação Física, Nutricionista, Farmacêutica, 

Assistente Social, Psicóloga e Fisioterapeuta], sendo que os membros desta comparecem 

semanalmente na UBS para um turno de 4 horas. 
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  Após a realização do Diagnóstico Situacional do Território, os fatores dificultadores 

foram observados e discutidos com os envolvidos no processo. Após todos os debates, foram 

definidos os seguintes problemas principais para enfrentamento na comunidade: 

 - alto índice de atropelamentos; 

 - alto número de verminoses; 

 - uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas entre adolescentes; 

 - falta de opções de lazer e ocupação do tempo livre; 

  - gravidez não-desejada na adolescência; 

 - óbito de jovens por envolvimento com o tráfico de drogas; 

  - oferta de emprego sazonal; 

- risco cardiovascular aumentado; 

 Baseando-se em três princípios relacionados aos problemas identificados  

(importância, urgência e capacidade de enfrentamento pela equipe), foi elaborada uma 

planilha de priorização dos mesmos. O resultado final da planilha de priorização de 

problemas que afligem de Ponte do Silva pode ser encontrado no Quadro 1:  

 

Quadro 1 - Priorização dos problemas enfrentados pela comunidade de Ponte do Silva 

PROBLEMA IDENTIFICADO PONTUAÇÃO FINAL 

Uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas entre adolescentes 7 

Violência urbana e doméstica elevada 5 

Óbito de jovens por envolvimento com o tráfico de drogas 5 

Gravidez não-desejada na adolescência 5 

Alto índice de atropelamentos 3 

Alto número de verminoses 3 

Falta de opções de lazer e ocupação do tempo livre 2 

Oferta de emprego sazonal 1 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

  Ao se avaliar os problemas levantados, percebeu-se que a questão do uso abusivo de 

drogas lícitas e ilícitas perpassava todas as outras dificuldades encontradas. Logo, foi fácil 

identificá-la como a prioritária para ser enfrentada. 
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6.2 - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA  

 

 

 O uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas por adolescentes é um problema que afeta 

grandemente os jovens. Para Pratta e Santos (2006, p.315) “corresponde a um problema 

proeminente e abrangente, a nível mundial, envolvendo diversas instâncias, uma vez que este 

não diz respeito apenas ao usuário de substâncias psicoativas, caracterizando-se, portanto, 

como um grave problema social e de saúde pública”. Tavares, Béria e Lima (2001) 

descobriram dados alarmantes: pelo menos uma vez na vida a amostra de adolescentes 

estudada afirmou ter usado álcool (86,8%), tabaco (41,0%), maconha (13,9%), solventes 

(11,6%), ansiolíticos (8,0%), anfetamínicos (4,3%) e cocaína (3,2%). Além disso, os autores 

puderam confirmar a associação entre o consumo destas substâncias e o número de faltas às 

aulas e reprovações. 

  Cavalcante, Alves e Barroso (2008, p.556) abordam a amplitude deste problema, ao 

tentarem compreender as razões pelas quais o adolescente começa a se drogar, revisaram a 

literatura que versa sobre o tema e concluíram que  
“Além de fatores sociodemográficos (sexo, idade, classe 
social), os estudos indicam associação do uso de drogas 
com envolvimento parental ou familiar no consumo de 
álcool ou drogas, não criação por ambos os pais, baixa 
percepção de apoio paterno e materno, amigos que usam 
drogas, ausência de prática religiosa, bem como menor 
freqüência à prática de esportes”. 

 

  Na visão de Mendes et al. (2012, p.1/1) 
 “Na busca de atender aos adolescentes no que diz respeito 
a sua vulnerabilidade perante as várias dúvidas existentes 
nesta faixa etária, o desenvolvimento das atividades de 
educação em saúde merece ser priorizado e planejado com 
o objetivo de promover mudanças de comportamentos, pela 
adoção de práticas sistemáticas e participativas pela equipe 
multiprofissional da Estratégia Saúde da Família”. 

 

 Percebe-se pelo lido acima como é importante para a Equipe de Atenção Básica de 

Ponte do Silva caracterizar e dimensionar o problema das drogas entre os adolescentes da 

comunidade para que possa melhor entendê-lo. Para Campos, Faria e Santos (2010), nesta 

fase de descrição, é preciso pormenorizar o problema enfrentado, estabelecendo-o da maneira 

como ele se apresenta na realidade. Ou autores frisam, ainda, que devem ser identificados 

pontos de caracterização do problema, que contemplem não somente aspectos quantitativos 

mensuráveis, contudo é preciso procurar  aspectos qualitativos que melhor o definam. 
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 No Quadro 2, poder-se-á encontrar os descritores do problema “Uso e abuso lícitas e 

ilícitas entre adolescentes” no distrito de Ponte do Silva, Manhuaçu, Minas Gerais. 

 

Quadro 2 – Descritores do problema  “Uso e abuso                                                                                  
de drogas lícitas e ilícitas entre adolescentes” 

 

DESCRITORES DO PROBLEMA VALORES FONTES 

Número de adolescentes que afirmam consumir 
quantidades “acima do normal” de drogas 

247 Registros da Equipe 

Atendimentos a adolescentes por conta do uso de 
drogas lícitas e ilícitas em Ponte do Silva 

15 Registros da Equipe 

Número de adolescentes atendidos pelo CAPSad 
oriundos do território de Ponte do Silva 

2 Registros da Equipe 

Número de novas adolescentes grávidas  3 Registros da Equipe 

Pouca incidência de episódios de violência 
envolvendo adolescentes em  Ponte do Silva 

Ruim Equipe e COUS 

Pouca incidência de algazarras provocadas por 
adolescentes de Ponte do Silva 

Péssimo Equipe e COUS 

Porcentagem de adolescentes com notas ruins 
Regular 

Equipe e Direção da 
Escola 

Conhecimento dos adolescentes sobre os malefícios 
do uso e abuso de drogas 

Ruim 
Equipe, COUS e 

Direção da Escola 

Conhecimento dos adolescentes sobre métodos 
contraceptivos e DST 

Ruim 
Equipe, COUS e 

Direção da Escola 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6.3 - EXPLICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

  Melleiro, Trinchin e Ciampone (2005, p.166), em seus estudos sobre a explicação 

situacional, estabelecem que “no momento explicativo a realidade é descrita mediante a 

seleção de problemas relevantes, buscando-se a compreensão ampla do porquê esses 

ocorrem...”. Refletindo-se sobre a citação, percebe-se a importância de se atentar para a 

necessidade de se aprofundar no conhecimento intrínseco do problema, com o intuito de se 

identificar corretamente os processos de causalidade/consequência.  

  Campos, Faria e Santos (2010) afirmam que se pode entender que uma explicação 

situacional, como um processo de conhecimento, deve ser capaz de compreender o modo 

como um problema é produzido, identificando quais são as causas desse problema e qual a 

relação entre elas, para que, a partir deste entendimento se possa representar, até mesmo 

pictoricamente, o que se idealiza para um plano de ação. Esta representação é o chamado 

Fluxograma Situacional. 

  Para Iida (1993) o Fluxograma Situacional representa graficamente o modelo de 

explicação de um determinado problema, ao passo que Rieg e Araújo Filho (2002) qualificam 

o fluxograma como uma manifestação gráfica das ideias de um autor sobre a situação a qual 

ele se encontra analisando. Estes autores apresentam um esquema básico de construção de 

Fluxograma Situacional, o qual pode ser conferido abaixo, na Figura 3: 

 

Figura 3 - Esquema de um Fluxograma Situacional 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rieg e Araújo Filho (2002, p.167) 



 

 

29 

 A construção de um Fluxograma Situacional parte, então, da compreensão dos 

parâmetros pelos quais as causas e consequências de um problema se relacionam e é essencial 

para se poder atuar positivamente na resolução do referido problema.  

 Na Figura 4 [adaptada de Campos, Faria e Santos (2010, p.64)] abaixo, pode ser 

visualizado o Fluxograma Situacional referente ao problema “Uso e abuso de drogas lícitas e 

ilícitas por adolescentes” em Ponte do Silva [no anexo 01 se encontra uma versão em melhor 

resolução do fluxograma para visualização aprimorada]: 

 

Figura 4 - Fluxograma Situacional do uso e abuso de 
drogas lícitas e ilícitas por adolescentes em Ponte do Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Campos, Faria e Santos (2010, p.64). 
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6.4 - SELEÇÃO DOS “NÓS” CRÍTICOS 

 

 

  Os nós críticos na teoria Matusiana são descritos por  Iida (1993) como os argumentos 

que satisfaçam, concomitantemente, a três condições: 

  - representem um centro prático de ação,  

  - apresentem um alto grau de impacto sobre os descritores; 

  - atuem sobre o argumento, implicando em juízo prévio de viabilidade pelo ator. 

  Para Artmann (2000, p.11), “quando todas as três condições são respondidas 

afirmativamente, o nó deve ser selecionado como crítico, como ponto de enfrentamento”. 

Segue: 
“os nós críticos que representem ainda problemas muito 
gerais, que dificultem a visão clara de uma intervenção, 
devem passar por um processo de descrição e análise nos 
mesmos moldes do problema principal. Os descritores e 
indicadores dos nós críticos servirão como norteadores da 
avaliação dos resultados. Devem ser indicados os atores 
que controlam as variáveis dos nós críticos o que ajudará a 
verificar o grau de governabilidade, da qual depende o 
plano de ação do ator-eixo e o plano de demandas”. 

 

 Medeiros (2003, p.8) define que “constituem a unidade modular de descrição de um 

processo ou de fatos, numa explicação situacional e um espaço determinado.” Para ela, cada 

nó explicativo é um subproblema em relação ao problema analisado.  

 Campos, Faria e Santos (2010, p.65) são felizes quando afirmam que o nó crítico ser 

um tipo causa de um problema que, quando combatida, é capaz de impactar o problema 

principal e efetivamente transformá-lo e afirma que “traz também a ideia de algo sobre o qual 

eu posso intervir, ou seja, que está dentro do meu espaço de governabilidade. Ou, então, o seu 

enfrentamento tem possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está planejando”. 

  Melleiro, Trinchin e Ciampone (2005, p.167) ampliam o conceito abordando a 

importância da governabilidade daqueles que enfrentam os problemas: “a análise situacional 

encontra-se focada na construção da viabilidade, mapeando-se todos os atores que possam 

cooperar ou se opor ao que está sendo proposto, avaliando-se o tipo de controle que cada um 

detém dos recursos essenciais para o êxito do plano”. 

 No Quadro 3 poderão ser encontrados os Nós Críticos estabelecidos para o 

enfrentamento do problema “Uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas entre adolescentes” em 

Ponte do Silva, distrito de Manhuaçu-MG: 
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Quadro 3 - Nós Críticos do problema “Uso e abuso                                                                               

de drogas lícitas e ilícitas entre adolescentes”  

Nó Crítico Justificativa 

Nível de informação acerca 

dos malefícios do uso e 

abuso de drogas 

Desconhecer os riscos O desconhecimento dos malefícios que 

o consumo das drogas pode trazer para a vida das pessoas, é 

um dos principais problemas a enfrentados pela APS. 

Ao não saberem exatamente os riscos que correm de se 

tornarem dependentes ou tomarem decisões à luz da 

despersonalização ou euforia desordenada causada pelas 

drogas, o jovem pode trilhar caminhos tortuosos e sem volta. 

Falta de opções de lazer e 

ocupação do tempo livre 

Um adolescente sem perspectiva de futuro, sem alternativas de 

exercício da curiosidade e rebeldia, sem opções de gasto de 

energia, sem poder extravasar suas frustrações ou alimentar seu 

“eu” artístico, poderá encontrar no uso de drogas uma panacéia 

que preencha, de uma só vez, todos esses vazios citados. 

Estrutura do Processo de 

Trabalho dos profissionais 

de saúde  

Se a própria equipe não conhecer os riscos do uso de drogas, se 

a própria equipe não conseguir desenvolver um olhar sem 

preconceitos, sem sofismas, o trabalho não avançará. 

Todos os profissionais da APS precisam conhecer 

profundamente o tema, além de conseguirem identificar atalhos 

para os pontos da rede de atenção ao usuário de drogas, tanto 

em âmbito intra como no âmbito intersetorial. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 Selecionaram-se os nós críticos por meio das relações de causalidade/conseqüência 

expressos na Figura 5, relacionando-as ao consumo abusivo de drogas entre adolescentes, 

bem como em alguns parâmetros específicos que foram julgados importantes: 

  - possibilidade de intervenção direta; 

  - independência da participação de voluntários para o enfrentamento; 

  - expectativa de impacto real sobre o problema; 

  - acessibilidade de espaços para ocorrência das reuniões dos projetos vindouros; 

  - a independência da obtenção de recursos além daqueles disponíveis no momento. 
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6.5 - DESENHO DAS OPERAÇÕES 

 

 

 O desenho da operacionalização estratégica do plano é importante, pois “nesta etapa 

ocorre a identificação dos atores que integram o problema e dos recursos que esses dispõem 

para controlar as operações” (MELLEIRO; TRINCHIN; CIAMPONE, 2005, p.166).  

 Artmann (2000, p.14) traz um importante olhar sobre o subjeto: 
“Cada operação desagregada em ações, deve ter seus 
produtos e resultados determinados, os responsáveis pelas 
ações, os recursos predominantes empregados e o tempo 
de realização definidos. [...] é importante observar que a 
situação desejada não se configura somente a partir das 
ações do ator em pauta, mas de inúmeras condições que 
podem ser consideradas”. 

 

 O desenho das operações visa, segundo Campos, Faria e Santos (2010): 

  - descrever as operações para o enfrentamento dos nós críticos; 

  - identificar os produtos e resultados para cada operação definida; 

  - identificar os recursos necessários para a concretização das operações. 

  Os autores relembram que as operações estratégicas são conjuntos de ações que 

consomem não somente recursos financeiros, mas também outros tipos: 

  - recursos organizacionais (referentes à estrutura física, recursos humanos, etc.); 

  - recursos cognitivos (remetem aos conhecimentos disponíveis e acumulados); 

  - recursos de poder ou políticos (relacionados ao controle dos mecanismos sociais). 

  Por fim, Campos, Faria e Santos (2010, p.67) ainda alertam sobre a necessidade 

termos desde o início bem claros e resultados e produtos esperados bem como de não se 

valorizar muito um tipo recurso necessário em detrimento do outro: 
“Tradicionalmente, o recurso mais valorizado é o recurso 
econômico. Normalmente, não damos a devida 
importância aos recursos de poder, aos recursos 
organizacionais e, principalmente, aos recursos 
cognitivos, mas estes são fundamentais para o sucesso de 
um plano. O fracasso de um plano está ligado justamente 
à baixa valorização atribuída a esses outros recursos” 

 

 No quadro 4, abaixo, é apresentado o desenho operativo do Projeto Cine Saúde onde 

serão caracterizados os Nós Críticos encontrados, bem como as Operações e Projetos 

programados para implementação, resultados e produtos esperados de serem obtidos 

futuramente: 
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Quadro 4 - Desenho das operações do Projeto Cine Saúde 

Nós 

Críticos 

- Nível de informação sobre os malefícios do uso e abuso de drogas 

- Falta de opções de lazer e ocupação do tempo livre 

- Estrutura do Processo de Trabalho dos profissionais de saúde  

Operação 

Projeto 

PROJETO CINE SAÚDE 

- Propõe aumentar o nível de informação dos adolescentes sobre os riscos do 

uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas 

- Visa aumentar o nível cultural dos jovens por meio do audiovisual;  

- Objetiva expandir o senso crítico e a sensibilidade artística dos adolescentes 

por meio do vivenciar, fazer e criar o cinema; 

- Procura alinhar conceitos e condutas dos profissionais de saúde para 

municiar a todos para o combate ao uso de drogas entre adolescentes. 

Resultados 

esperados 

- Adolescentes mais informados sobre os riscos do uso de drogas 

- Diminuição dos episódios de violência envolvendo adolescentes 

- Diminuir em 15% o número de adolescentes usuários em 1 ano 

Produtos 

esperados 

- Capacitação de pessoal sobre o enfrentamento das drogas 

- Avaliação do nível de informação dos adolescentes sobre as drogas 

- Sessões comentadas de exibição de filmes acerca da adolescência 

- Sessões comentadas de exibição de filmes acerca das drogas 

- Oficinas de expressão corporal e atuação em cinema 

- Oficinas de roteirização, fotografia, montagem e direção 

- Curtas e longas-metragens realizados pelos alunos do Projeto 

Recursos 

necessários 

Recursos Cognitivos - capacitação de pessoal; informações sobre as drogas; 

informações sobre o cinema; conhecimentos e estratégias didáticas e 

pedagógicas; estratégias de comunicação. 

Recursos Econômicos - softwares de edição de imagem e som; projetores de 

vídeo, computadores e sistemas de som; câmeras de vídeos;. 

Recursos Organizacionais - organização do cronograma de eventos; seleção 

da programação de filmes e vídeos; adequação das agendas. 

Recursos Políticos - conseguir espaço do Salão da Igreja Católica; 

mobilização social; mobilização da rede intersetorial de atenção ao usuário. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 O Projeto Cine Saúde tem como proposta realizar duas frentes de trabalho 

concomitantes: educação permanente em saúde, fundamentando a equipe de trabalho; 

educação continuada em saúde, abordando linguagem e crítica cinematográfica, além de 

tópicos relacionados à prevenção do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas. 

  Abaixo, apresenta-se a estrutura organizacional: 

  - educação permanente em saúde: semanalmente, após as reuniões de equipe da 

unidade de saúde, serão realizadas ações educativas com os profissionais, as quais serão 

compostas de estudos de casos clínicos em drogadição; fundamentação em política de redução 

de danos; sintomas do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas; riscos do uso e abuso de drogas 

lícitas e ilícitas; tópicos em didática e pedagogia além de outros temas que se apresentarem 

necessários. Além disso, mensalmente, serão apresentados para a equipe os vídeos que serão 

discutidos nos encontros com os adolescentes [isso se dá com o intuito de preparar os 

profissionais para as temáticas abordadas nas obras, bem como embasar e alinhar os conceitos 

debatidos ali]. 

 - educação continuada em saúde: dois encontros semanais com os adolescentes, 

sendo que em um dos dias seriam trabalhadas referências teóricas sobre as bases do cinema e 

do audiovisual, oficinas de atuação e expressão corporal, filmagem, edição e montagem, 

direção, roteirização, dentre outros elementos fundamentais da linguagem em questão. Além 

disso, dar-se-iam exibições de filmes em longa e curtas-metragens, séries de televisão, 

webséries [séries apresentadas diretamente em exibições de vídeo na internet] e outras mídias 

cujas temáticas fossem relacionadas às drogas. Paralelamente, na segunda data, estudar-se-ia 

sobre o problema das drogas e como o adolescente se relaciona a ele, focando-se em tópicos 

de prevenção ao uso e abuso, bem como aos efeitos clínicos e psicológicos das drogas, riscos 

do uso esporádico e/ou contínuo das mesmas, e como isto influência na vida da sociedade e da 

família destes jovens. 

  À medida que os adolescentes avancem e participem do projeto, serão incentivados a 

expressar suas próprias visões por meio do cinema e do audiovisual, idealizando curtas e 

longas-metragens [em animação ou live action – ou seja, com atores reais], clipes musicais 

dentre outras manifestações artísticas cinematográficas. 
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6.6 - IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS CRÍTICOS 

 

 

  Recursos Críticos podem ser definidos como aqueles que se mostram indispensáveis 

para a viabilidade do plano, contudo não estão disponíveis no momento atual (CAMPOS; 

FARIA; SANTOS, 2010).  

  É de suma importância que os atores envolvidos na implantação do plano tenham 

consciência de quais são as prioridades no tocante aos recursos que dispõe e, identificados 

aqueles não disponíveis, estabelecer estratégias para sua viabilização. A identificação dos 

recursos críticos a serem consumidos para execução das operações constitui uma atividade 

fundamental para analisar a viabilidade de um plano. 

  Artmann (2000, p.15) explica bem este processo: 

 
“Neste momento é realizada a análise de viabilidade do 
plano nas suas várias dimensões: política, econômica, 
cognitiva, organizativa. No momento anterior já é feita 
uma pré-análise de viabilidade, mas agora é necessário 
um cálculo mais profundo através da simulação. Cabe 
lembrar a importância de uma análise de viabilidade bem 
feita em situações que o ator não controla todos os 
recursos necessários para a realização do plano” 
 

   A autora complementa sua visão afirmando que é preciso refletir acerca da elaboração 

de estratégias que venham a trazer viabilidade para as operações em cuja análise, a mesma se 

deu negativa.  

 Após análise dos recursos necessários e da identificação da disponibilidade dos 

mesmos junto à Secretaria Municipal de Saúde e de outros órgãos da Prefeitura Municipal, 

foram elencados os Recursos Críticos para o Projeto Cine Saúde em Manhuaçu-MG. O 

quadro 5, abaixo, apresenta estes recursos: 

 

Quadro 5 - Recursos Críticos das operações do Projeto Cine Saúde 

Operação / Projeto Recursos críticos 

Projeto Cine Saúde 

Recursos Econômicos - softwares de edição de imagem e som; 

câmeras de vídeos; aluguel e compra de filmes. 

Recursos Políticos - mobilização da rede intersetorial de atenção ao 

usuário dependente químico. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6.7 - ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PLANO 

 

 

  Artmann (2000) estabelece, para a análise da viabilidade de um Plano de Operações, 

que se verifique a motivação dos atores frente às operações do plano, o que significa registrar 

o interesse que têm em relação àquelas e o valor que lhe atribuem [Campos, Faria e Santos 

(2010) qualificam como Favoráveis, Indiferentes ou Não-favoráveis]; 

  A autora diz, ainda, que as operações de consenso podem mais facilmente ser 

viabilizadas. Em relação às operações de conflito, a definição de sua viabilidade fica em 

suspenso e vai depender da análise da relação de forças, ou seja, da força política de quem as 

apóia versus a força de quem se coloca contrário à sua realização. 

  No Quadro 6, poderão ser encontradas as informações referentes às propostas 

motivacionais dos atores que governam os recursos críticos relacionadas à implantação das 

operações previstas para o Projeto Cine Saúde em Manhuaçu-MG: 

 

Quadro 6 - Propostas de ação para motivação dos  atores envolvidos no Projeto Cine Saúde 
 

Operação  

Projeto 
Recursos Críticos 

Controle dos 

Recursos Críticos 
Ação Estratégica 

Ator que 

controla 
Motivação 

Projeto 

Cine 

Saúde 

Recursos Econômicos  

softwares de edição de 

imagem e som; câmeras de 

vídeos; aluguel e compra de 

filmes. 

 

Recursos Políticos 

mobilização da rede 

intersetorial de atenção ao 

usuário dependente químico. 

SMS 

 

 

 

 

 

SMS 

Favorável 

 

 

 

 

 

Favorável 

Enviar solicitação 

de compras ao 

setor de Licitações. 

 

 

Enviar ofícios aos 

pontos da rede de 

atenção ao usuário 

para 

esclarecimentos. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6.8 - ELABORAÇÃO DO PLANO OPERATIVO 

 

 

  Campos, Faria e Santos (2010, p.73) estabelecem que esse passo da elaboração do PES 

tem por objetivos designar os responsáveis pelas operações e definir os prazos para as 

execuções das operações. O autor ainda ressalta, com grande veemência que 
 “a responsabilidade por uma operação só pode ser 
definida para pessoas que participam do grupo que está 
planejando. Não podem ser responsabilizados aqueles que 
não estão participando da elaboração do plano, o que não 
quer dizer que estes não possam ser mobilizados para 
contribuírem ativamente com a sua implementação”. 
 

  No Quadro 7, abaixo, esquematiza-se o Plano Operativo do Projeto Cine Saúde: 

 

Quadro 7 - Plano Operativo do Projeto Cine Saúde 

Operação / Projeto Projeto Cine Saúde 

Resultados  

- Adolescentes mais informados sobre os riscos do uso de drogas 

- Diminuição dos episódios de violência envolvendo adolescentes 

- Diminuir em 15% o número de adolescentes usuários em 1 ano 

Produtos  

- Capacitação de pessoal sobre o enfrentamento das drogas 

- Avaliação do nível de informação dos adolescentes sobre as 

drogas 

- Sessões comentadas de exibição de filmes acerca da adolescência 

- Sessões comentadas de exibição de filmes acerca das drogas 

- Oficinas de expressão corporal e atuação em cinema 

- Oficinas de roteirização, fotografia, montagem e direção 

- Curtas e longas-metragens realizados pelos alunos do Projeto 

Ações estratégicas 

- Enviar solicitação de compras ao setor de Licitações. 

- Enviar ofícios aos pontos da rede de atenção ao usuário para 

esclarecimentos. 

Responsável Profissional de Educação Física do NASF 

Prazo 30 dias 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6.9 - GESTÃO DO PLANO 
 

 

  Campos, Faria e Santos (2010, p.75) definem esse passo a seguir: 
“Esse momento é crucial para o êxito do processo de 
planejamento. Isto porque não basta contar com um plano 
de ação bem formulado e com garantia de disponibilidade 
dos recursos demandados. É preciso desenvolver e 
estruturar um sistema de gestão que dê conta de coordenar 
e acompanhar a execução das operações, indicando as 
correções de rumo necessárias. Deve também garantir a 
eficiente utilização dos recursos, promovendo a 
comunicação entre os planejadores e executores”. 

 

  O Quadro 8 sintetiza o modelo de Gestão do Plano a ser utilizado no Projeto Cine 

Saúde em Ponte do Silva quando de sua implementação: 

 
Quadro 8 - Modelo de Gestão do Plano do Projeto Cine Saúde em Ponte do Silva 

Produtos Responsável Prazo Situação 
Atual Justificativa Novo 

prazo 

Capacitação de pessoal sobre o 

enfrentamento das drogas 
PEF 5 dias    

Avaliação do nível de informação 

dos adolescentes sobre as drogas 

Assistente 

Social 

2 

meses 
   

Sessões comentadas de exibição 

de filmes acerca da adolescência 
Psicóloga 15 dias    

Sessões comentadas de exibição 

de filmes acerca das drogas 
PEF 30 dias    

Oficinas de expressão corporal e 

atuação 
PEF 15 dias    

Oficinas de roteirização, 

fotografia, montagem e direção 
PEF 

2 

meses 
   

Curtas e longas-metragens 

realizados pelos alunos do Projeto 

Agentes 

Comunitários 

9 

meses 
   

Fonte: elaborado pelo autor. 
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6.10 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO 
 

 

  O último passo a elaboração de um PES é tem em suas componentes a avaliação e o 

monitoramento das ações previstas para o mesmo. Para Artmann (2000, p.21), esta fase é de 

fundamental importância, pois “permitir avaliar o desenvolvimento do plano tanto em relação 

aos seus resultados finais quanto aos seus processos intermediários”. 

  Campos, Faria e Santos (2010, p.83) contrapõe os dois processos: enquanto a 

avaliação como possui um “caráter mais momentâneo, estabelecendo um recorte temporal 

claro, em geral de mais profundidade na análise realizada”, o processo de monitoramento que 

se realiza “de forma mais permanente ou no decorrer de um período mais prolongado”. 

  O Quadro 9 apresenta os Indicadores Avaliativos de ordem quantitativa selecionados 

para o processo de avaliação e monitoramento do Projeto Cine Saúde: 

 

Quadro 9 - Indicadores Quantitativos do Projeto Cine Saúde em Ponte do Silva 

Indicadores Avaliativos Quantitativos 
Momento 

Inicial 
9 meses 

18 

meses 

Número de adolescentes que afirmam consumir 

quantidades “acima do normal” de drogas 
   

Atendimentos a adolescentes por conta do uso de 

drogas lícitas e ilícitas em Ponte do Silva 
   

Número de adolescentes que participaram de ações 

educativas promovidas pela Unidade 
   

Número de consultas individuais de adolescentes 

realizadas pelos profissionais da APS 
   

Número de adolescentes atendidos pelo CAPSad    

Número de novas adolescentes grávidas    

Número total de inscritos no Projeto Cine Saúde    

Número de curtas e longas metragens produzidos 

pelos envolvidos no Projeto Cine Saúde 
   

Fonte: elaborado pelo autor. 
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 Em relação aos Descritores Qualitativos, neste trabalho, pensou-se em uma              

gradação em cinco níveis para suas avaliações. Do menor para o maior: Péssimo, Ruim, 

Regular, Bom e Ótimo. 

  O Quadro 10 apresenta os Indicadores Avaliativos de ordem qualitativa selecionados 

para o processo de avaliação e monitoramento do Projeto Cine Saúde: 

 

Quadro 10 - Indicadores Qualitativos do Projeto Cine Saúde em Ponte do Silva 

Indicadores Avaliativos Qualitativos 
Momento 

Inicial 
9 meses 

18 

meses 

Pouca incidência de episódios de violência 

envolvendo adolescentes em  Ponte do Silva 
   

Pouca incidência de algazarras provocadas por 

adolescentes de Ponte do Silva 
   

Porcentagem de adolescentes com notas ruins    

Conhecimento dos adolescentes sobre os 

malefícios do uso e abuso de drogas 
   

Conhecimento dos adolescentes sobre métodos 

contraceptivos e DST 
   

Fonte: elaborado pelo autor. 
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  O enfrentamento ao uso e abuso de drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas,  entre 

adolescente tem sido uma das grandes batalhas enfrentadas pela Saúde Pública. Infinitos 

malefícios advêm para nossa sociedade por conta deste mal. Temos perdido jovens cidadãos 

para a dependência química. Temos perdidos jovens cidadãos para o tráfico. Temos perdido 

jovens cidadãos para as cadeias e os reformatórios. Temos perdido jovens cidadãos para a 

violência no trânsito, para a violência doméstica, para a violência urbana. Tudo está 

correlacionado ao abuso de drogas, tudo perpassa pelo uso indiscriminado dessas substâncias. 

Reduzir esses danos é a prioridade que a gestão pública deve assumir.  

  Não importa se em uma grande metrópole mundial como Nova Iorque ou Paris, em 

meio a artistas famosos como Lindsey Lohan e Reed Richards, não importa se na mais alta 

sociedade ou no meio de uma cracolândia paulistana. Não importa se no alto do Morro do 

Turano ou em um pequeno distrito de Manhuaçu. Nós estamos perdendo esta batalha. 

  Estabelecer estratégias mais eficazes no combate às drogas poderá trazer incontáveis 

benefícios para a população da região de Ponte do Silva, maximizando as chances de melhora 

da qualidade de vida dos nossos usuários. De um futuro mais limpo e saudável para nossos 

adolescentes. Mais saúde e mais felicidade para todos. 

  E é mosaico que os envolvidos neste projeto esperam encontrar quando forem feitas as 

vindouras avaliações: que o estudo da arte, que o fazer a arte possa mobilizar nossos 

adolescentes a canalizarem seus sentimentos e sua visão de mundo no cinema. Que suas vozes 

sejam ouvidas por todos os recôncavos de nosso planeta. Que percebamos uma Ponte do Silva 

menos violenta, menos triste. Que não percamos mais vidas, em nenhuma instância, para as 

drogas. Que ao contrário, encontremos pessoas que crescerão senhores de si mesmas, pessoas, 

mais ativas e municiadas de informação e saúde para enfrentar tudo o que a vida lançar sobre 

elas, para cuidarem de si mesmas e não se transformarem em reféns de vícios. 

 Que ao final da execução deste plano de ação todos os envolvidos possam olhar para 

trás e se sentirem orgulhosos do papel que desempenharam nesta demanda. Que em alguns 

anos possamos enxergar um presente diferente do atual. 
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