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Introdução
O Projeto “De Bem Com a Vida” (DBV) é uma atividade de extensão proposta e

executada pelo Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de
Dependentes Químicos (CENPRE). Da perspectiva da Teoria Bioecológica do
Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner e Morris, 1998,
citado em Yunes, 2004), que enfatiza que a pessoa está apoiada em uma série de
sistemas ambientais que interagem uns com os outros e com a pessoa para
influenciar seu desenvolvimento, trabalhamos com o objetivo de esclarecer diversos
assuntos que envolvem o contexto do adolescente e que podem tornar-se fatores de
risco para o uso indevido de substâncias químicas. Enfatizando o microssistema
familiar, procura-se no DBV esclarecer os jovens sobre a concepção de
adolescência como produção social, bem como, o conceito de resiliência (Yunes,
2003), para que haja a compreensão de que mesmo em situações negativas
adversas o indivíduo pode lidar com os obstáculos.

Metodologia
A XV edição do projeto contou com a participação de 13 adolescentes, entre

13 e 17 anos, oriundos de 3 escolas municipais de Rio Grande. Além das
impressões que se pôde desvelar no presente projeto, utilizamos questionários
semi-estruturados para entrevista (pré e pós- curso) como forma de avaliar os
resultados do projeto.
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Resultados e discussão
Com base nas entrevistas, notou-se que o projeto colaborou para uma visão

mais crítica e compreensiva por parte dos jovens em certos aspectos da educação.
O relato de experiências trazidas pelos jovens veio para somar e/ou corroborar com
o que foi transmitido no projeto. A informação levada até os adolescentes e
transmitida pelos mesmos para o microssistema familiar relatada na entrevista, pode
funcionar como fator de proteção para o jovem em relação ao consumo de drogas e
outras atitudes de risco.

Em relação aos pais, a maioria dos jovens relatou ter pais casados. Estes
também foram apontados como um dos mais consultados quando o assunto é
dúvida sobre drogas. Quando o assunto é sexualidade, os jovens costumam
procurar amigos, bem como, sanar suas dúvidas no ambiente escolar. As entrevistas
mostraram que nenhum dos adolescentes é usuário de tabaco e que a maioria
também não usa álcool, apesar de 54% possuírem mais de cinco amigos usuários
de algum tipo de droga ilícita. A maior parte dos jovens considerou boa/ótima a
relação deles com os pais, bem como a educação recebida em casa e na escola.

O projeto DBV XV edição chegou ao seu final com 12 adolescentes. Os 54%
dos jovens que relataram alguma mudança na relação familiar após o curso
demonstraram maior senso crítico, entendendo melhor as situações que ocorrem
dentro de seu microssistema familiar, e uma maior capacidade para tentar resolver
os conflitos de maneira salutar. Maior senso crítico também foi demonstrado com
relação à escola. Os jovens relataram conversar sobre o que estava sendo discutido
no projeto com os pais e com outros amigos que não estavam participando do DBV,
como coloca Bronfenbrenner (1996) que uma pessoa não é apenas resultado do
desenvolvimento, mas também formadora dele. Foi observado que os jovens, em
sua maioria, são oriundos de uma escola que já estimula intensamente uma
produção cultural extracurricular (palestras, teatro, atividades sociais, etc), o que
provavelmente contribui com o fato desses jovens possuírem um maior senso crítico
em relação aos jovens de outras edições do DBV, bem como para a boa relação
familiar observada. Importante salientar que o engajamento da escola e a
substancial participação dos pais no projeto (50%) funcionam como significativos
fatores de proteção na vida destes adolescentes Neste caso, o DBV reforçou com
subsídios positivos o trabalho que já era feito na escola e na família.

Conclusões
Dessa maneira, confirma-se o pressuposto na Teoria Bioecológica do

Desenvolvimento Humano, de que o indivíduo precisa interagir com o microssistema
para obter informações para o seu desenvolvimento, e esse, estando em constante
interligação com os demais sistemas, transforma-os através da multiplicação do
conhecimento dos jovens.


