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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
COORDENADORIA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS 

 
PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA 

ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD 
   

 
O PROGRAMA 

 
O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD) consiste num esforço cooperativo entre a Polícia Militar, escola e família, 
visando, através de atividades educacionais em sala de aula, a prevenir o uso/abuso de 
drogas e a prática de atos de violência entre estudantes do Ensino Fundamental (5° e 7° 
anos) no Estado de Mato Grosso do Sul. 

O PROERD tem por base o Projeto DARE (Drug Abuse Resistance 
Education), implantado em 1983, em Los Angeles/EUA, pelos Departamentos de Polícia 
e de Educação daquela Cidade (pedagogos, psicólogos, policiais, etc.). Hoje, o DARE 
estende-se a 58 países como Austrália, México, Bolívia, EUA, Colômbia, Japão, Porto 
Rico, Nova Zelândia, Canadá; no Brasil, é adotado em 23 Estados e no Distrito Federal. 

Atualmente o Programa, que é organizado em 17 lições para o 5° ano e 
10 lições para o 7° ano, distribuídas ao longo de um semestre letivo, e o currículo 
PROERD para Pais (5 lições), capacitando estes a ajudarem seus filhos a fazerem 
escolhas positivas, bem como oferecendo estratégias preventivas para a comunidade 
escolar e potencializa a participação da família no contexto escolar e no convívio social. 
O PROERD possibilita à escola complementar seu projeto pedagógico segundo o que 
prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em seu artigo 2º: “A 
educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
   

 
OBJETIVOS 
 

• Conscientizar os alunos do 5° e 7° anos e a comunidade em geral, sobre a 
importância da prevenção às drogas e à violência; 

• Capacitar os pais para ajudarem seus filhos a fazerem escolhas positivas, que 
beneficiará a boa saúde e o bem-estar de sua família; 

• Fornecer aos pais informações relevantes sobre drogas, uso e experimentação, 
violência e aptidões de como orientar; 

• Valorização da auto-estima; 
• Resolução pacífica de conflitos; 
• Aproximação da Polícia Militar e comunidade; 
• Reduzir a violência entre os alunos; 
• Ressaltar as atitudes positivas frente à comunidade; 
• Noções de cidadania; 
• A escolha de amigos e sistema de apoio; 
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• Construir habilidades de comunicação; 
• Aprender a tomar decisões por si próprios; 
• Aprender a lidar com o estresse, tensões e resolver conflitos; 
• Técnicas de agir com segurança; 
• Levar segurança ás escolas e à comunidade escolar; 
• Valorização da vida, buscando contribuir para o fortalecimento da cultura da Paz e 

a construção de uma sociedade mais saudável, feliz e principalmente mais segura. 
 
A CAPACITAÇÃO 

 
     A capacitação dos Policiais Militares Instrutores do Programa envolve um 
treinamento de 80 horas/aula, com conteúdo específico na área de ensino e aprendizado 
da metodologia do DARE, que adaptada à realidade brasileira proporciona ao Policial 
Militar Instrutor as habilidades necessárias ao desenvolvimento do Plano de Estudos em 
sala de aula, garantindo a certeza da manutenção da qualidade das ações do PROERD. 

Assim, a Polícia Militar é inserida, como deve ser, observadas as dimensões 
constitucionais que lhes são atribuídas, uma Polícia Militar moderna, parceira, interativa 
e, sobretudo, entendendo que, aliado à preocupação com a oferta de drogas, há que se 
ter a devida atenção para a redução dessa demanda. 
 
 
ATUALIZAÇÃO  
 

Devido aos constantes estudos elaborados pelo D.A.R.E., sentiu-se a 
necessidade de atualizar o currículo de 17 lições, que está em fase de transição para o 
currículo de 10 lições, o que somente vem acrescentar o ensino-aprendizagem que o 
Programa propõe. No currículo de 10 lições, a metodologia de ensino aplicada é a 
construtivista, onde os alunos passarão a interagir mais com o conteúdo, com o Instrutor, 
com os outros alunos e consigo mesmo, objetivando assim, a um maior aprendizado dos 
alunos. Salientando que todo o Território Nacional deverá estar aplicando o atual 
currículo até o ano de 2010.  
 
 
MATERIAL DIDÁTICO 
 

O Programa possui como material didático o “Livro do Estudante 5° e 7° 
ano”, “Livro dos Pais”, o “Manual do Instrutor” e o “Manual de Facilitação”, auxiliando os 
respectivos cursandos e Equipe de Facilitação no desenvolvimento das lições. 

Baners, folders, painéis, camisetas, bonés, lápis, borrachas, canetas, 
réguas, agendas, calendário e outros, também se fazem necessários para complementar 
o desenvolvimento e divulgação do Programa. 
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METAS ALCANÇADAS 
 

O PROERD foi implantado em nosso Estado em Junho de 1997, 
inicialmente em Campo Grande, depois alcançando outros municípios do Estado, 
atualmente está sendo aplicado em aproximadamente 30 municípios.  

Desde sua implantação, o Programa já atendeu aproximadamente 110.000 
(cento e dez mil) alunos em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. 

Considerando-se que esse universo torna-se multiplicador da prevenção e, 
levando-se em conta os dados, é possível afirmar que cerca de 300.000 (trezentas mil) 
pessoas já receberam, indiretamente, informações sobre o PROERD, sua proposta de 
trabalho e, sobretudo, como resistir às diversas pressões para o uso de drogas lícitas e 
ilícitas, bem como a prática de atos de violência. 
Considerando-se, ainda, que a filosofia do Programa prevê o direcionamento de ações 
aos pais/responsáveis, promovendo dessa forma a reflexão sobre a importância da 
família como ambiente primeiro da prevenção, pode-se afirmar que as discussões têm se 
tornado instrumento fundamental para a integração dos pais/responsáveis no processo 
educacional, onde o diálogo se constitui a base para mais qualidade de vida de nossas 
crianças. 
     O sucesso do PROERD nos leva ao estabelecimento de novas metas, 
visando à expansão de suas ações em todo Estado de Mato Grosso do sul. 
 

 

ATENDIMENTO       

 As escolas interessadas deverão manifestar-se encaminhando ofício de 
solicitação de inclusão no Programa às Secretarias Municipal e Estadual de Educação, 
que posteriormente encaminharão à Polícia Militar do Estado do Estado de Mato Grosso 
do Sul, através da Coordenadoria Estadual do PROERD, telefone (67) 3318-4441/4470 
ou através da Unidade Policial Militar mais próxima. 
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ANEXO I  

 

 

QUADRO GERAL DE ATENDIMENTO PROERD – DE 1997 A DEZEMBRO DE 2008 

 

 
Total de Alunos 

 
Total de Escolas 

 
Semestre 

Ano 

 
Total de  

Instrutores Estadual Municipal Particular Total Estadual Municipal Particular Total 
2º Semestre/2008 39 2857 5487 332 8676 59 81 10 150 
1º Semestre/2008    

27 
   

538 
   

6.465 
   

144 
   

7.755 
   

11 
   

72 
   

02 
   

85 
2º Semestre/2007     8.073     
1º Semestre/2007 23 1.433 5.640 305 7.378 21 70 07 98 
2º Semestre/2006 32 89 + 

Interior 
2.350 + 
Interior 

100 + 
Interior 

9.313  
Cap + 
Inter. 

03 22 03 28 

1º Semestre/2006 14 720   4.738 16 56 03 75 
2º Semestre/2005 56 2.866 6.904 424 10.194 55 108 10 169 
1º Semestre/2005 26 822 3.721 100 4.643 11 40 01 52 
2º Semestre/2004 28 1.843 4.094 362 6.299 34 65 10 109 
1º Semestre/2004 26 1.309 4.882 137 6.328 44 55 10 109 
2º Semestre/2003 47 2.843 5.477 616 8.936 43 84 13 139 
1997  a 1º 
Semestre/2003 

73 11.059 23.252 1.557 35.868 113 140 23 276 

TOTAL 
GERAL 

391 26.379 72.142 4.225 118.201 410 739 92 1.290
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ANEXO II 
       Formatura de 4.049 alunos em Julho de 2008 (Guanandizão) 

 
 O mascote do PROERD “DARE” animando a Formatura 

 
             Prefeito de Campo Grande na entrega de Certificados 
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O Coordenador do PROERD/MS Cel PM Oscar na entrega do Certificado Amigo PROERD 

 
                             Instrutores motivando os formandos com a música do PROERD 

 
   Instrutores motivando os formandos com a música do PROERD 
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            Os formandos cantando e dançando com muita alegria 

 
            Formatura da 1ª Turma PROERD para pais – MS em Dez 2007 

 
 
 

Capacitando pais para ajudarem seus filhos na prevenção às drogas e violência 

 


