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Resumo: O artigo apresenta os resultados do projeto de pesquisa sobre o Papel do Pedagogo na 
mediação da Produção Pedagógica sobre Drogadição na Educação de Jovens e Adultos. A 
implementação desenvolveu-se no Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos de 
Campo Mourão; tendo a participação de professores e pedagogos das escolas de rede Pública 
Estadual de Ensino, e alunos da E.J.A. O estudo se propõe a pesquisar as possibilidades de 
intervenção do professor pedagogo junto aos professores na medição da produção pedagógica, para 
elaboração de materiais didáticos sobre drogadição. A pesquisa se justifica pela necessidade de se 
investigar o assunto que vem causando grandes problemas na dinâmica escolar. Portanto, estudar e 
apropriar-se de conhecimentos científicos na perspectiva de se conhecer mais a fundo o fenômeno. 
Os fundamentos teóricos metodológicos que orientaram o projeto de pesquisa tiveram como base a 
Pedagogia Histórico-Crítica, abordada por Dermerval Saviani (2005), e ampliada por João Luiz 
Gasparin (2005), que tem como objetivo envolver o educando e professores na investigação, análise 
e aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos. O trabalho foi desenvolvido através de 
encontros, para análise e discussões dos referenciais teóricos de pesquisa elencados no caderno 
pedagógico, livros, filmes e palestras com convidados da comunidade. Como resultados, culminou na 
produção coletiva de materiais pedagógicos elaborados pelos participantes, tendo o professor 
pedagogo como mediador. Demostram que, compreendem a função do pedagogo como sendo 
fundamental em   questões relacionadas ao suporte pedagógico diminuindo a distância entre, o 
pensar e o fazer a prática pedagógica na sala de aula 
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1  INTRODUÇÃO 

 A drogadição entre jovens e adultos é um assunto mundial e que por muitas 

vezes a discussão torna-se velada nos espaços educacionais. A escola tem tentado 

trazer para seu espaço, além da tradicional função de instrução, um papel como 

agente socializador dos indivíduos, tornando-se importante meio não só como 

formador de opiniões e de conceitos filosóficos e científicos, mas também na 

construção das relações sociais. No entanto a escola possui uma abordagem 

tradicional ao tratar a temática, oferecendo informações de cunho reducionista , 

higienista e ,no entanto, essa abordagem tem se mostrado ineficiente diante dos 

desafios e necessidades da sociedade e escola atual. Lamentavelmente, delegam a 

algumas disciplinas a responsabilidade de fazer campanhas através de projetos 
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estanques, costumam ser ações isoladas e fora do contexto, dirigidas com o intuito 

de realizar por muitas vezes a obrigatoriedade de execução somente por constarem 

no currículo escolar. Percebe-se que estes tipos de ações não propagam eficácia e 

tornam-se sem sentido, já que seu impacto é de escassa duração. O que se observa 

é que as relações causa-efeito se limitam a dar informação simplistas, fazendo com 

que o problema não seja estudado e compreendido. 

É fato que o assunto sobre a utilização de drogas vem sendo alvo de grande 

atenção no meio escolar, pois a drogadição tomou o espaço educativo de forma tão 

perversa que vem assustando os profissionais da educação, pelo fato de esses 

perceberem-se despreparados para atuar diante desta realidade, além de que 

muitos operam seus conceitos pessoais e os transportam para suas aulas, 

interferindo na essência do saber científico. Nestas tentativa de proporcionar 

algumas soluções, dentro das escolas surge uma constelação de práticas 

heterogêneas e entrelaçadas, sobre drogas e muitas sem fundamentações 

científicas que requerem debate profundo, para que se possa prevenir sem recorrer 

a receitas superficiais e precipitadas.  A escola vem tentando ampliar o seu papel de 

inserção social através de suas práticas pedagógicas, no entanto, os mecanismos 

para a inclusão social destes indivíduos, infelizmente, se faz somente no campo do 

discurso. Faz-se necessário a realização de estudos e pesquisa os quais, possam 

fundamentar a discussão sobre as ações e práticas desenvolvidas ou não, no 

espaço da Educação de Jovens e Adultos (EJA) relacionadas com a drogadição. 

Por tudo isso, nos propusemos a elaborar um trabalho diferenciado que 

permita aos pedagogos orientar e desenvolverem o trabalho de intervenção 

pedagógica junto aos professores, possibilitando o acesso as informações de cunho 

científico para que elaborem a produção de materiais pedagógicos que subsidiarão o 

encaminhamento em suas aulas.   

Para o desenvolvimento da proposta nos valemos de levantamento 

bibliográfico e documental, elaboração e utilização do caderno Pedagógico como 

material didático, encontros de estudos com professores, pedagogos, estudantes e 

convidados da comunidade.   

A pesquisa de campo desenvolvida, faz parte do PDE, como etapa de 

implementação pedagógica. A mesma foi desenvolvida no Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos de Campo Mourão, com 12 professores, 7 



professores pedagogos e 8 estudantes da EJA. Foram realizados 8 encontros, com 

duração de 4 horas cada um perfazendo 4 meses de estudos, com objetivo de 

pesquisar sobre o papel do pedagogo na mediação da produção pedagógica sobre 

drogadição na educação de jovens e adultos.  

Nesta perspectiva, a proposta de implementação elaborada procurou fazer   

ligação entre pedagogo e professores, unindo-os num estudo e analise sobre a 

realidade do tema no contexto social, discutindo também os conceitos e valores 

transmitidos e elaborados que estão expostos na sociedade vigente. A proposta 

incentivou reflexões sobre as atitudes morais e comportamentais, como o 

preconceito, a rejeição de alguns educadores no aprofundamento teórico sobre o 

tema, e a importância do pedagogo no direcionamento e orientação na elaboração 

de materiais pedagógicos que dinamizem as aulas e aprofundem a informação e 

discussão científica no contexto escolar. 

As atividades desenvolvidas durante os encontros de implementação tiveram 

como base a Pedagogia Histórico-Crítica, abordada por Dermerval Saviani (2005), e 

ampliada por João Luiz Gasparin (2005), que na abordagem histórico- crítica -

cultural, tem como objetivo envolver o educando e professores na investigação, 

análise e aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos.  

Buscou-se contribuições através de consultas em livros, artigos, revistas e 

elementos relacionados à intertextualidade o que possibilitou fortalecer uma 

abordagem teórica que aproxima as literatura científica com processo de construção 

da experiência de vida do leitor, implicando na valorização do mesmo, fazendo da 

leitura uma forma de desvendamento do contexto abordado. Bordini e Aguiar (1993) 

argumentam sobre a importância de leituras compreensivas e críticas e do 

questionamento das leituras efetuadas com relação ao seu próprio horizonte cultural.  

 Assim, a proposta pedagógica também foi apresentada e discutida com 

outros professores da Rede Estadual de Ensino e participantes do GTR (Grupo de 

Trabalho em Rede), que se refere a uma das etapas do PDE. 

 

2  DROGADIÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

Adentrando nesta seção buscamos trazer algumas contribuições para o 

entendimento de como a drogadição ganha projeção no espaço escolar, visto que o 



enfrentamento da problemática desta no contexto educacional requer uma 

compreensão ampla dos elementos envolvidos na drogadição escolar. Então, “o que 

exatamente abordar, no cotidiano escolar, ao tratar sobre a questão das 

drogadição?”. Segundo Almeida (2000, p. 12) a abordagem sobre drogas nas 

escolas tem sido “vacilante, cheia de lacunas, mal orientada ou é, por vezes, 

silenciada”. Nas escolas, geralmente, predominam o reducionismo no tratamento 

pedagógico da prevenção ao uso indevido de drogas. Enfatiza-se o viés biológico 

que privilegia as disciplinas de Ciências e Biologia, cujo foco principal é a descrição 

das drogas e seus efeitos danosos para o organismo.   

Essa abordagem trata as drogas como um fenômeno isolado, sem reflexão 

sobre os contextos e os determinantes sociais, políticos, econômicos, históricos, 

culturais, étnico-raciais, religiosos e éticos envolvidos. Assim, é preciso atentar para 

as múltiplas facetas das informações que devem ser dosadas e tratadas de acordo 

com a realidade local. 

Nesta perspectiva, a ação preventiva deveria ser mais incisiva sobre as 

drogas que causam maiores danos à população. Frequentemente o foco principal 

das ações preventivas são as drogas ilícitas como a maconha, a cocaína, o LSD, o 

ecstasy, dentre outras, sendo que o problema maior está entre as drogas lícitas, 

pois, “o álcool, o tabaco e alguns medicamentos psicotrópicos (especialmente 

ansiolíticos e anfetaminas), embora não tão alardeados, continuam sendo as drogas 

mais consumidas e as que trazem os maiores prejuízos à população brasileira” 

(NOTO; GALDURÓZ, 1999, p. 147). 

Sendo assim, trabalhar com a prevenção ao uso indevido de drogas no 

âmbito da política educacional implica compreender, primeiramente que o trabalho é 

com o conhecimento escolar, o qual “é específico, advindo da produção intelectual 

dos homens, mas que serve para possibilitar também o conhecimento amplo, 

elaborado na ação humana coletiva, numa teia de relações sociais que geram novas 

necessidades de reflexões e elaborações teóricas” (PARANÁ, 2006, p. 12). Na 

medida em que se concebe o conhecimento, percebe-se que limitar a abordagem 

sobre as drogas apenas aos seus tipos e respectivos efeitos maléficos ao 

organismo, próprio do reducionismo, não favorece a mobilização de professores e 

alunos no processo de investigação e produção de conhecimento escolar sobre a 

prevenção ao uso indevido de drogas (PARANÁ, 2008). 



A prevenção ao uso abusivo de drogas no contexto escolar se dá pelo 

conhecimento e, neste sentido, a instituição escolar necessita do acesso a textos e 

matérias resultantes de pesquisas sérias e de uma interlocução qualificada sobre o 

assunto para que, devidamente amparada, possa contribuir para a formação integral 

dos estudantes (PARANÁ, 2008). 

Pesquisas evidenciam que os adolescentes são mais suscetíveis ao uso 

indevido de drogas, em função da fase de desenvolvimento psíquico em que se 

encontram e, portanto, necessitam que  ações de cunho educativo-preventiva  e 

sejam desenvolvidas nas escolas, como mecanismos que auxiliem a comunidade 

escolar para lidar com esta questão, que está repercutindo, cada vez mais, nos 

debates públicos e a escola  enquanto espaço de socialização do conhecimento 

cultural e científico  não pode se omitir dessa discussão, uma vez que o foco do 

trabalho pedagógico também é a prevenção (PARANÁ, 2008). 

O tema que articula juventude, violência e drogas tem um lugar destacado 

nos diferentes programas informativos, fazendo parte significativa de um cenário 

urbano.  

Os jovens que se relacionam com drogas são caracterizados como aqueles 

que se agrupam em gangues, ou preferem isolar-se, e portanto estereotipados 

socialmente como desordeiros e provocadores. Porém, são também vítimas de uma 

organização social pós-moderna, que favorece a emergência de grupos 

segmentares, como forma de identificação dos indivíduos, em busca de alternativas 

para solucionar problemas vitais, como as relações familiares e sociais, os valores 

culturais e morais” (MEDEIROS, 2008, p.17). 

Segundo Bucher (1996), o processo de disseminação da droga pode ser 

segundo ele, uma equação triangular, ou seja, a combinação de três fatores: o 

produto, a personalidade e o momento sociocultural. A demanda por drogas seria, 

para este autor, não apenas consequência de sua oferta no mercado, mas de uma 

procura ativa e deliberada nem sempre consciente de parcelas crescentes da 

população, cuja motivação principal se encontra na fuga de cerceamentos múltiplos. 

Partindo de uma análise contextual Mesquita (1992), discute a magnitude do 

problema social, político e econômico das drogas. Olievestein (1985) revela ser 

necessário pensar nas vulnerabilidades e nos determinantes socioculturais em 

relação ao uso de drogas, em nossa sociedade, pois isso, certamente amplia e torna 

mais complexa a abordagem deste fenômeno. 



Portanto, dentro da abordagem de uma ação educativa resta sublinhar a 

necessidade de uma ação mais organizada da instituição escolar, e uma articulação 

dos pedagogos e dos professores em relação a meios de inserção de materiais 

pedagógicos intencionalmente elaborados, objetivando integrar os alunos na 

discussão deste tema. 

Assim, esse trabalho intenta reunir conhecimentos científicos e propor 

metodologia(s) de trabalho que possam contribuir com os professores numa   

perspectiva mais ampla, isto é, crítica, histórica e pedagógica, compreendendo ser 

um dos desafios educacionais contemporâneos que pairam sobre nossa ação 

escolar e precisam ser analisados, bem como refletidos, para as necessárias 

intervenções e superações através dos saberes. 

Na sequência, tratamos de investigar o papel do pedagogo no espaço 

escolar, um profissional, que norteia a prática educativa, valendo-se de subsídios 

pedagógicos que o ajudam no saber e no saber fazer das pessoas. 

 

2.1 As contribuições do Pedagogo junto aos Professores na efetivação das 

Práticas pedagógicas 

 

O pedagogo escolar defronta-se diariamente com uma série de situações 

conflitantes e imprevisíveis na sua prática educacional que demandam sua atenção, 

e que para isso, tem como desafio provocar a realização de um trabalho educativo 

mais crítico, junto aos alunos e professores, desvelando os interesses que estão 

velados em alguns dos programas e projetos que fazem parte da configuração da 

escola, para que o fazer pedagógico seja fiel a realidade da sua comunidade, e que 

os assuntos surgidos e em especial sobre drogas possam ser discutidos, 

fomentados e respondidos através do saber científico e que venham contribuir com a 

aprendizagem de todos os envolvidos. (PEREIRA; CZERNISZ, 2007). 

Diante da necessidade de um trabalho educativo e mediador do pedagogo em 

relação aos alunos e professores, buscamos a definição desse termo 

 
Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática 
educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação ativa de saberes e modos de 
ação, tendo em vista objetivos de formação histórica. Em outras 
palavras, pedagogo é um profissional que lida com fatos, estruturas, 
contextos, situações, referentes à prática educativa em suas várias 
modalidades e manifestações. 



A atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos 
professores no aprimoramento do seu desempenho na sala de aula 
(conteúdos, métodos, técnicas, formas de organização da classe), na 
análise e compreensão das situações de ensino com base nos 
conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do 
conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de aula.” (LIBÂNEO, 
1996) 

 

O papel do professor Pedagogo perpassa o conceito meramente de resolver 

conflitos no espaço escolar. Com o seu conhecimento deve colaborar com os 

professores, alunos e com os demais segmentos onde atua, dando possibilidades, 

para que participem na construção de uma sociedade onde os bens materiais e 

culturais não seja privilégio de alguns. Para concretização desse objetivo, o 

professor pedagogo, imbuído de responsabilidades políticas e sociais no exercício 

de suas funções, deve interagir como mediador no processo de operacionalização 

das ações escolares orientando a organização do trabalho pedagógico como um 

todo, oferecendo elementos pedagógicos suficientes para incentivar a discussão, a 

reflexão e possíveis mudanças, em relação a questões sociais, que diretamente tem 

influenciado no espaço escolar e na aprendizagem.  

Nesta perspectiva, o pedagogo apresenta-se como um interlocutor entre o 

professor e o aluno e os instrumentos pedagógicos, para que ocorra a compreensão 

do conhecimento. O caderno pedagógico   reúne um compêndio de informações 

que, oportuniza aos participantes em especial professores e alunos, uma 

interlocução com os fundamentos teóricos, oferecendo subsídios, através de 

diferentes pesquisadores, o que oportuniza estudos para pensar e intervir na 

realidade estudada, com o objetivo para além da interpretação: a aquisição do 

conhecimento científico e a tomada de novas atitudes. Portanto, a apropriação de 

conhecimentos e uma maior compreensão sobre os malefícios da Drogadição, e os 

prejuízos de em relação a exclusão social,  pois situa historicamente vários 

conceitos sobre os diferentes olhares que se estabelece na sociedade a respeito do 

usuário, e mostra que os modelos de tratamento oferecidos aos usuários de drogas 

estão fundamentados em uma visão de mundo construída historicamente, que não 

só estabelece as categorias de aceitabilidade ou acusação específicas dos grupo 

social, mas também o faz de uma maneira , que não fornece abertura aos mesmos 

para um pensar sobre si mesmos, num processo elucidativo.  

No entanto, traz bibliografias que oportunizam aos leitores a compreensão e a 

evolução conceitual, pois fornecem dados para que se possa situar este aluno no 



espaço escolar, como um ser integrado e participativo nas produções do 

conhecimento. Compreendendo assim, que o professor desempenha uma função 

primordial para que se efetive a proposta que é a de instrumentalizar e proporcionar 

um diálogo que resulte no conhecimento que colaborem para o despertar de valores 

a partir dos saberes científicos e possa contribuir como exemplo de identificação aos 

seus alunos e à comunidade educacional.  

Então, como este profissional pode perpassar os conteúdos, fazendo uma 

análise do contexto social, oportunizando aos alunos a redimensionarem seus 

conhecimentos numa abordagem histórico-crítica, dentro do seu plano de trabalho 

docente?  

É de suma importância que o professor crie alguns de seus materiais 

didáticos, assim poderá ampliar seus conhecimentos, auxiliá-lo e ao aluno, no 

andamento de sua aprendizagem.  

Na Educação de Jovens e Adultos, pela sua própria proposta ao se trabalhar 

com jovens e adultos, abre-se a possibilidade de uma discussão mais amadurecida 

em relação aos conteúdos e às metodologias, dando possibilidades de adequação 

de alguns textos complementares que subsidiarão apoio teórico, disponibilizando 

novas abordagens sobre o mesmo assunto, e geradores de uma expectativa quanto 

à prática docente. 

Para tanto professores e alunos estão inseridos em um espaço político social 

que define-se pela interatividade do gestor e demais membros da comunidade 

escolar, portanto, a ser de real importância a integração de todos para organização 

do ensino na escola, o que atribui ao pedagogo uma ação contínua, realizando o 

viés pedagógico, estimulando a pesquisa, não somente em relação ao assunto 

drogadição, mas à organização pedagógica de outros saberes em geral. 

As ações docentes necessitam ter por meta, uma educação que contribua 

para a formação do aluno cidadão, consciente do seu papel na sociedade 

contemporânea.  

Todos os esforços no sentido de se produzir um trabalho coletivo deve ter 

como finalidade maior a construção de uma sociedade igualitária, com menos 

desigualdades sociais, que todos possam usufruir do patrimônio cultural acumulado 

pela humanidade: O conhecimento científico. 

O propósito do Professor pedagogo, é o de colaborar, orientando, aos 

professores, alunos e todos os envolvidos no processo de produção do 



conhecimento algumas possibilidades de como enfrentar e solucionar questões mais 

amplas, que dizem respeito à escola, tomando consciência das mudanças que se 

colocam como necessárias para a educação, e fazer com que possam ser 

significativas, tanto na escola, na sala de aula e na vida cotidiana dos envolvidos ,  

aproximando a teoria com a prática. 

Assim sendo, ao elaborar o material de apoio pedagógico focamos na 

pesquisa em catalogar diferentes autores que abordam o tema, e de forma geral os 

assuntos pertinentes à discussão da pesquisa. Organizamos os encontros e 

subsidiamos no material vários assuntos inter-relacionados, que permearam 

explicitar finalidades, objetivos e formas de intervenção pedagógica, para   se 

conseguir compreender o fenômeno da pesquisa no espaço educacional; o 

pedagógico se expressa justamente na intencionalidade e no direcionamento dessa 

ação. 

 Pensamos em estratégias para romper a resistência através de possível 

mediação como função do pedagogo, isto é, ajudar o professor a tomar consciência 

de suas contradições; provocar reflexões; possibilitar o contato do professor com 

pessoas de diferentes práticas; propiciar novos conhecimentos através da pesquisa 

e incentivar a produção e a socialização destes conhecimentos; ajudar a superar a 

sensação de impotência; valorizar as práticas realizadas; entre outras. 

Esse posicionamento é necessário, porque as práticas educativas não se dão 

de forma isolada das relações sociais, políticas, culturais e econômicas da 

sociedade (LIBÂNEO, 2004 

 

3  O CONHECIMENTO ENTRELAÇANDO AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

O projeto: O Papel do Pedagogo na Mediação da Produção Pedagógica sobre 

Drogadição na Educação de Jovens e Adultos, foi realizado no Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos de Campo Mourão-Pr.  

Estivemos reunidos de Março a Junho de 2013, onde trabalhamos com 

pedagogos e professores da Rede Pública de Ensino e alunos da Educação de 

Jovens e Adultos. Anteriormente à elaboração do projeto realizamos reuniões com 

pedagogos, professores, alunos e com a direção da instituição escolar, para que 

pudéssemos trocar informações e organizarmos a intervenção na instituição.  



Nesta direção, faz necessário que o envolvidos adquiram saberes que o 

fundamente no seu fazer pedagógico. Saberes estes que darão sustentação ao seu 

trabalho, portanto utilizou-se o caderno pedagógico, que foi organizado e dividido 

por assuntos, respeitando uma sequência pedagógica e intencional, para que ao 

desenvolver os encontros os embasamentos teóricos fossem dando mais aport ao 

assuntos seguintes, onde os textos  dialogam , dando condições bibliográficas aos 

professores sobre a importância de discutir a questão das drogas como assunto de 

desafio da contemporaneidade e que necessita ter uma interlocução fundamentada 

no ambiente escolar, apontando a importância de uma mudança de atitude das 

pessoas envolvidas  e  um repensar ao se organizar o plano de trabalho da escola.   

Para efetivação do Projeto de Implementação, foram agendados 8 (oito) 

encontros de 4 (quatro) horas de duração, perfazendo 32 horas, desenvolvidas em 

estudos e reflexões sobre a temática, sua relevância, a prática pedagógica e ações 

possíveis. Tendo o espaço escolar e seus envolvidos como cenário, para   o 

desenvolvimento da pesquisa. 

Dando início ai viés dos estudos, iniciamos com leituras sobre o que são 

drogas, dependências e a realidade dos envolvidos nas drogadições dentro do 

espaço escolar. Adentramos ao tema abordado conceito, dependência e tolerância 

sobre o uso de drogas e tivemos um relato pessoal de um dependente químico em 

tratamento, que interagiu com os participantes, fortalecendo e convalidando a 

importância e a veracidade apontada no material de apoio pedagógico. 

Discutimos a falta de apropriação destes conhecimentos dentro de alguns 

grupos sociais, em especial aos adolescentes usuários, o tem contribuído para que 

muitos adentrem cada vez mais no mundo das Drogas. Esta realidade tem 

contribuído para que muitos evadam das escolas, pois numa dura realidade, a 

escola ficou centrada no currículo disciplinar e nele pouco ou quase nada evidencia 

um conteúdo de abordagem específico sobre as drogadições. 

A escola dentro de sua função social que é o de promover e produzir o 

conhecimento necessita com urgência repensar em ações que possam dar 

contribuições de significativas que reintegrem os alunos usuários.  O ponto chave é 

a prevenção através de informações que possam ser transformadas em 

conhecimento dentro do indivíduo, dando-lhe possibilidade de discernir o prejuízos 

advindos do uso, como espaço educacional, pode e deve ser um lugar que propicie 

aos envolvidos possibilidades de discutir os assuntos sociais de forma mais crítica, 



tendo como base as propostas científicas. É o espaço de ampliação do 

conhecimento, visto que os profissionais neles envolvidos, recebem a função de 

alargarem o espaço da pesquisa, da análise desprovida de preconceitos ou 

dogmatismos, que por muitas vezes, deixam à margem da sociedade 

acontecimentos que podem mudar o contexto social. Cabe então, uma releitura das 

ações educativas propostas intrinsicamente nos conteúdos, e que intervenções 

contextualizam e como se operacionalizam os meios para abordagem de temas 

como a drogadição O intuito da pesquisa é de levar o conhecimento, não clínico, 

mas sim o científico para o espaço escolar como discussão mais aprofundada  e  

fundamentada.  

No Entanto, constatamos que devemos primeiramente preparar os 

professores para esta realidade, dando subsídios pedagógicos pois as dúvidas 

pairam sobre em qual momento e como trabalhar o problema?    Como já descrito e 

abordado nos textos anteriores, não cabe à escola realizar um trabalho de terapia ou 

clínico, mas sim, possibilitar informações, advindas dos estudos teóricos e da 

contribuição dos conhecimentos dos educadores, pois, muitos jovens ou adulto que 

frequentam a EJA, podem ou não, ser um usuário, mas a informação toma 

relevância, pois, possibilita através das discussões orientadas e embasamentos 

teórico- científico, contribuir para um desenvolvimento biopsicossocial, dando 

suporte que os orientem a prevenirem-se e a resolverem o maior número possível 

de situações relacionadas à iniciação ao consumo de drogas. O direito à apropriação 

do conhecimento é um direito negado ao indivíduo, muitas vezes, pelo contexto 

histórico em que o mesmo se insere, ideologizado por um sistema de poder que 

impõe nas pessoas uma forma de ver e pensar a sociedade e mesmo o homem, 

individualizado, como inertes à mudança, obscurecendo a visão de classe e 

educando para a passividade. 

 

3.1  Os Docentes, os Alunos, o Pedagogo e as Produções pedagógicas. 

 

A partir das inquietações que o tema proporciona seguimos as discussões e 

análises dos estudos, buscando compreender como os professores e alunos 

percebem papel do Professor Pedagogo. Antes nos valemos da definição de 

pedagogo que Feiges (2007) nos dá: “pedagogo é o profissional da educação que se 



converte em formador de homens, em diferentes espaços de educação e diferentes 

práticas educativas, de forma crítica, criativa e transformadora”.  

Pela abordagem sobre drogadição e o papel do pedagogo permear o objetivo 

central da pesquisa, dentro do caderno pedagógico foram atribuído questões, que 

indagavam somente aos professores e alunos como percebiam o pedagogo no 

espaço escolar e sua contribuição para com os professores quanto a realização do 

seu trabalho no espaço escolar. Intencionalmente os pedagogos componentes do 

projeto participaram, no entanto no campo de complementar ou responder a 

possíveis dúvidas Usamos como material de apoio o Artigos: O orientador 

educacional no Brasil. Autoras: Miriam Pascoal; Eliane Costa Honorato; Fabiana 

Aparecida de Albuquerque-UNICAMP e LIBÂNEO, J.C. Orientação educacional e 

emancipação das camadas populares: a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos culturais. Após a leitura, as discussões desenvolvera-se através de 

seminário tendo o coordenador do projeto como mediador. O que se obteve de 

resultados de modo geral e que os professores e alunos demonstram conhecimento 

da função do pedagogo, porém numa perspectiva ainda de 

especializações/habilitações, onde na verdade formaram este conceito dentro de 

uma construção cultural que se instalou nas escolas, onde atribuiu-se ao pedagogo 

a função de disciplinador e organizador de problemas gerais no âmbito escolar. 

Porém, reconhecem a importância sua função na escola 

Diante desse contexto, muitos pedagogos reafirmaram que está visão é 

realmente a prática de suas escolas; o que nos aponta, que por mais que o assunto 

seja fonte constante de pesquisa, os embasamentos teóricos e bibliográficos 

definem a função do pedagogo, porém, no espaço escolar a prática não se 

concretiza.  Esta atividade de estudos foi propulsora para que o objetivo da pesquisa 

saísse do campo da teorização para a prática.  

Gasparin (2007) orienta que após a prática social inicial, devemos 

problematizar, essa etapa visa selecionar questões relevantes, bem como definir as 

dimensões a serem trabalhadas de forma que o assunto seja contextualizado sócio 

historicamente. O autor esclarece que no momento da problematização se 

oportuniza a passagem do conhecimento inicial, difuso, sincrético para o 

conhecimento sistematizado. 

Seguimos para a análise de oito dos Planos de Trabalho Docente e do 

Projeto Político Pedagógico, advindos das escolas dos professores e pedagogos 



participantes da implementação pedagógica. Em nenhum dos P.T.D constavam 

menções a ações de prevenção ou trabalhos com alunos e comunidade a respeito 

de drogadições. Somente dois Plano de Trabalho Docente, sendo um de ciências e 

o outro de História faziam citações de possibilidades de abordagens sobre drogas, 

como complementação do conteúdo, porém no sentido de uma abordagem sobre 

efeitos e prejuízos, o que se torna reducionista, pois não estuda antropologicamente 

e cientificamente o fenômeno social. A partir desta constatação, o professor 

pedagogo sugeriu e interviu junto os professores e pedagogos a construção de um 

material de apoio pedagógico que pudesse ser utilizado pelos professores em sua 

prática docente e que desse um suporte científico para as discussões em suas 

aulas. Os participantes catalogaram revistas, textos, artigos, filmes e fotos. 

Durante três encontros cada qual elaborou um portfólio, que poderá ser 

utilizado pelos professores em suas aulas, contribuindo para sua aprendizagem e a 

de seus alunos. O resultado da implementação garantiu a criação de um espaço 

permanente no Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos, onde 

mensalmente acontecem reuniões, aberta a toda a comunidade, onde discute-se 

assuntos de relevância no contexto escolar. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O resultado da pesquisa aponta o pedagogo como parte fundamental na   

produção pedagógica, tornando-se relevante seu papel de mediação entre as 

diversas possibilidades de articulação junto aos professores e comunidade escolar, 

orientando e sugerindo leituras de materiais bibliográficos que colaboram no 

processo de ensino-aprendizagem sobre diversos assuntos e em especial a 

drogadição.  

A articulação do pedagogo passa a ser de suma importância, garantindo e 

legitimando a construção do saber democrático; na qual cabe a possibilidade de que 

todos tenham acesso aos assuntos relacionados ao conhecimento científico e a 

discussão das produções culturais, emanadas de uma necessidade ou descaso 

social.  

O que se compreendeu, é que faz-se necessário que gestores e equipe 

pedagógica possibilitem constantemente momentos de convivência e estudos, tendo 

a presença e participação do pedagogo e professores, para que estudem, 



pesquisem e produzam instrumentos pedagógicos  que venham possibilitar a 

aprendizagem dos alunos e ser utilizado como instrumento de apoio pedagógico 

para os educadores, promovendo aulas mais atrativas e criando possibilidades de 

integrar os alunos que por muitas vezes estão desmotivados e excluídos social e 

culturalmente dos espaços do conhecimento e do fazer científico. 

A riqueza da produção do material elaborado a partir das discussões em 

grupos se consubstancia no fato de apresentar diferentes possibilidades de 

apreensão do conteúdo a ser estudado/discutido, pois ficou expressa a percepção 

de que  os professores ao produzirem  o material como apoio pedagógico para suas 

aulas tiveram que repensar e  tramitar pelo diversos eixos que entrelaçam-se na 

grande teia das funções que constituem a escola, perpassando deste a gestão 

escolar, a equipe pedagógica, em específico o pedagogo, os professores e alunos.  

Portanto, estendeu-se a dialogar sobre o perfil destes alunos, que atrelados 

a situações de riscos e por pressão da família ou do grupo social, buscam neste 

espaço educacional uma forma de se adaptarem e acharem estímulos e respostas, 

que os levem a prosseguir sua vida escolar. É então, neste espaço da EJA, que 

deve ser priorizado a este sujeito sócio-histórico-cultural, conhecimentos e 

experiências acumuladas, e através do diálogo a oportunidade de adquiri novos 

saberes científicos, repensando a interlocução entre alunos, professores e equipe 

pedagógica; com intenção de criar materiais pedagógicos que venham contribuir, 

para que os   professores abordem com seus alunos levando-os a repensarem e 

analisarem as causas e consequências advindas do uso de Drogas.  

Para tanto, abriu-se as discussões no âmbito de se pensar em ações 

pedagógicas efetivas a partir da compreensão e releitura do Projeto Político 

Pedagógico e do Plano de Trabalho Docente, que são os norteadores das 

possibilidades de introdução à discussão deste tema, junto aos professores e a 

comunidade escolar, sendo assim socializado as possíveis aplicabilidades das 

ações de Implementação do Material produzido, através de Projetos de Intervenção 

nas Escolas. Essas contribuições foram significativas, pois os professores 

participantes estudaram, socializaram seus conhecimentos e compartilharam novas 

estratégias e abordagens que foram usadas durante o processo da implementação e 

elaboração do material de apoio pedagógico. Essas discussões foram essenciais e 

fortaleceram o desenvolvimento e avanço desse trabalho 
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