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PROERD



CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL

- O Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.) surgiu
em 1983 nos Estados Unidos da América (EUA).

- Brasil: 1992, sendo intitulado Programa Educacional
de Resistência às Drogas (Proerd)

- Distrito Federal: 1998.



CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL

- De Programa antidrogas, o Proerd, hoje, vai além de
prevenir o abuso dessas substâncias entre crianças e
adolescentes

- Programa de formação humanista, que prepara os
jovens para tornarem-se cidadãos responsáveis e
capacitados para a condução de uma vida segura e
saudável.



CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL

- Esforço cooperativo da Polícia Militar, Escola e
Família, visando preparar crianças e adolescentes
para fazerem escolhas seguras e responsáveis na
autocondução de suas vidas, a partir de um modelo
de tomada de decisão.



CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL



HISTÓRICO DO PROERD (D.A.R.E.)
1983 – Departamento de Polícia de Los
Angeles e Superintendência do Distrito
Escolar Unificado de Los Angeles

Idéia: policiais seriam os mais confiáveis
para aplicar as lições devido à experiência
deles em lidar com as consequências
advindas do abuso de drogas.

Princípio basilar: policiais uniformizados, 
especialmente selecionados e treinados, 
sendo o programa uma extensão natural 
das ações de polícia comunitária.



HISTÓRICO DO PROERD (D.A.R.E.)



HISTÓRICO DO PROERD (D.A.R.E.)
Presente em todos os Estados Norte
Americanos

Presente em mais de 50 países

Criada uma ONG sem fins lucrativos para
gerenciar o programa nos EUA

Criada uma divisão para gerir e controlar
o desenvolvimento do D.A.R.E. fora dos
EUA: DARE International



HISTÓRICO DO PROERD (D.A.R.E.)

Brasil: 1992, Comandante-Geral, Coronel PM Carlos Magno Nazareth
Cerqueira

Parceria entre o Consulado dos Estados Unidos e a PMERJ: integrantes
do D.A.R.E. America vieram ao Brasil para capacitar vinte e nove
policiais do Rio de Janeiro em um curso que ocorreu no período de 17 a
28 de agosto de 1992.

Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E.) > Programa Educacional de
Resistência às Drogas (Proerd).



HISTÓRICO DO PROERD (D.A.R.E.)

Primeira turma de policiais Proerd do Brasil



CENTROS DE TREINAMENTO
07 Centros de Treinamento D.A.R.E./PROERD no Brasil, que a cada dois
anos devem ser recredenciados junto ao D.A.R.E. International, por
intermédio de inspeção in loco de 02 policiais norte americanos: RJ, SP,
DF, SC, MG, RS e RN.

Processo de Treinamento padronizado

Rigoroso processo de seleção e formação



Currículos

O currículo original do D.A.R.E. não fora desenvolvido por
especialistas em prevenção, mas por policiais e professores do
ensino fundamental da cidade de Los Angeles com o objetivo de
reduzir o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre crianças e
adolescentes, bem como para melhorar o relacionamento entre
a comunidade e a polícia.

Apesar da alta popularidade e da rápida expansão nos EUA e no
mundo, por mais de uma década o programa recebeu severas
críticas da comunidade científica em relação à eficiência de seus
benefícios.



Currículos

A partir de 1998, cientistas comportamentais passaram a sugerir
uma abordagem diferente, com base em pesquisas bem-
sucedidas sobre mudança de comportamento.

Em vez de lições meramente informativas, eles propuseram um
programa de construção prática do conhecimento, no qual o
policial fornece estratégias de comunicação e tomada de decisão,
permitindo que as crianças pratiquem essas habilidades através
de dramatizações e simulações.



Currículos

Diante disso e em busca de um novo currículo, o Conselho
Científico do D.A.R.E. America escolheu o “Keepin’ it REAL”
(posteriormente lançado no Brasil com o nome “Caindo na REAL”)
dentre mais de duzentos listados no Registro Nacional de
Programas Baseados em Evidência Científica dos EUA, mantido
pela Substance Abuse and Mental Health Services Administration
(SAMHSA)



Currículos – 5º Ano

O currículo destinado ao 5º ano do Ensino Fundamental
concentra-se no desenvolvimento de quatro habilidades básicas
do Modelo de Tomada de Decisão Proerd



Currículos – 5º Ano
1ª Lição: Introdução ao Programa Proerd
Caindo na Real
2ª Lição: Informações sobre Drogas para
Tomada de Decisão Responsável
3ª Lição: Riscos e Consequências
4ª Lição: Pressão dos Colegas
5ª Lição: Lidando com situações de Tensão
6ª Lição: Bases da Comunicação
7ª Lição: Comunicação não verbal e escuta
enfática
8ª Lição: Bullying
9ª Lição: Ajudando os outros
10ª Lição: Obtendo ajuda dos outros



Currículos – 7º Ano
O currículo para adolescentes, destinado a
alunos do 7º ano, permite que os alunos
apliquem as estratégias de comunicação de
forma mais direcionada ao não envolvimento
com drogas, violência e outras situações de
risco.

As quatro estratégias que compõem o
acróstico “REAL” foram elaboradas a partir de
trezentas entrevistas que os dois
pesquisadores realizaram com crianças em
diversas comunidades dos Estados Unidos



Currículos – 7º Ano

1ª Lição: Opções e Escolhas
2ª Lição: Riscos
3ª Lição: Comunicação e Conflito
4ª Lição: Recusar
5ª Lição: Explicar
6ª Lição: Abster-se
7ª Lição: Livrar-se
8ª Lição: Senso Comum
9ª Lição: Sentimentos
10ª Lição: Redes de Suporte



Currículos – Educação Infantil e Séries Iniciais
Destinado a crianças na faixa etária de 5 a 9 anos de idade
cronológica (Pré-escola e 1º ao 4º anos iniciais do Ensino
Fundamental), com foco na realização de atividades lúdicas para
desenvolvimento das primeiras noções de cidadania, segurança
pessoal e de práticas saudáveis;



Cartaz 1: Para quem pode ligar em casos de
emergência
Cartaz 1 : Por que é mais seguro obedecer
sinalização de trânsito
Cartaz 1 : Como podemos saber o que é seguro
tocar, provar, cheirar ou comer?
Cartaz 1 : Por que é importante saber o que está
acontecendo a sua volta?
Cartaz 1 : O que você deve fazer quando alguém
desconhecido fala com você?
Cartaz 1: O que você está sentindo?
Cartaz 1 : O que você deve fazer quando está com
raiva?
Cartaz 1 O que devemos fazer quando vemos ou
ouvimos comportamentos que causam mal a alguém

Currículos – Educação Infantil



Currículos – Séries Iniciais

1ª Lição: Leis e regras para ficar seguro
2ª Lição: Como ser um bom cidadão
3ª Lição: Drogas podem ajudar ou prejudicar
4ª Lição: Resolvendo conflitos sem violência



Panorama do Proerd no DF

Público Atendido ao longo dos anos
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Total de Atendimentos: 687.074 alunos atendidos



Panorama do Proerd no DF
Parceria com SSP/DF para Sistema de Monitoramento de Resultados



Panorama do Proerd no DF



Panorama do Proerd no DF



Panorama do Proerd no DF



Panorama do Proerd no DF



PROERD BRASIL!!!!
27 anos ensinando nossas crianças a tomarem 

decisões seguras e saudáveis
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