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RESUMO: A grande ascensão das drogas em nossa sociedade é um mal que tem afetado principalmente 
os adolescentes, sem restrição de classe social, de frente a este problema, muitas estratégias têm sido 
construídas e utilizadas no tratamento da dependência de drogas. Estudos detectaram a presença de 
possíveis “fatores protetores” que impediam algumas pessoas de usar drogas mesmo quando inseridas em 
locais de risco. Esses fatores podem ser a família, informação, conhecimento, perspectiva de futuro e a 
religiosidade. Diversos são os estudos científicos que apontam a relevância da prática de uma religião e da 
fé para a manutenção, assim como para a melhora das condições de saúde. Com este estudo pretendemos 
compreender as contribuições da religião como medida terapêutica complementar à terapia psicológica no 
tratamento de adolescentes e jovens dependentes de drogas. Para isso aprofundaremos os conhecimentos 
referentes à fase da adolescência, juventude e seus comportamentos de risco. Conceituaremos 
dependência química, estudando sobre os diversos tipos de droga, seus efeitos e tipos de tratamento. A 
pesquisa buscará na revisão de literatura o embasamento teórico necessário para se discutir estas 
questões. Em seguida iremos à campo e estudaremos um grupo de aproximadamente vinte jovens com 
idade entre 13 e 25 anos em uma clínica de recuperação, cuja forma de tratamento principal é o religioso. A 
coleta de dados será realizada por meio de entrevista, com base em um roteiro de perguntas semi-
estruturado. Espera-se verificar a importância da religião como fator protetor e no tratamento de 
adolescentes dependentes de drogas, por ser essa uma fase vulnerável, tanto pelo caráter exploratório do 
jovem, pela influência do meio como também por problemas emocionais. 
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