


O fenômeno da drogadição: possibilidades de
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Resumo:  Este texto originou-se do caderno pedagógico intitulado: “O fenômeno da drogadição: 
possibilidades  de  intervenção  no  território  escolar”  (BRUSCHI,  2012).  Ele  descreve  que,  as 
transformações que a sociedade sofreu nas últimas cinco décadas criaram uma nova forma de 
vivência social que pode influenciar o homem a consumir freneticamente produtos e serviços, sem 
pensar nas consequências que este consumo pode trazer. O fenômeno da drogadição tem gerado 
uma série de problemas relacionados aos processos de exclusão social. Neste cenário, as drogas 
podem ganhar espaço quando aparecem como uma oportunidade de eufemizar a dura realidade 
de exclusão que crianças e jovens vivenciam no dia a dia. A escola deve abordar o tema com 
profundidade uma vez que pode haver uma ligação entre o excesso de estímulos ao consumo de 
produtos e serviços, o consumo de drogas e a violência no território escolar. Com base nestes 
pressupostos,  a proposta do trabalho foi  realizar  intervenção pedagógica com os professores, 
através  de:  entrevista,  formação  embasada  em leituras  cientificas  e  elaboração  de  plano  de 
trabalho docente,  com o intuito de desmistificar  a problemática e atuar  no enfrentamento das 
drogas e violência.
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Introdução

O presente artigo trata do estudo, elaboração e aplicação de um Projeto de 

Intervenção  Pedagógica  e  faz  parte  do  Programa  de  Desenvolvimento 

Educacional – PDE, mais precisamente na área de Pedagogia e Desenvolvimento 

Educacional – Prevenção ao Uso Indevido de Drogas e teve como objetivo geral,  

apresentar  uma proposta  de  ação  junto  aos professores  do 6º  ao  9º  ano  do 

Ensino  Fundamental  nas  disciplinas  de  Língua  Portuguesa,  Matemática, 

Educação Física e Ciências; e de 1ª a 3ª séries do Ensino Médio nas disciplinas 

de  Língua  Portuguesa,  Matemática,  Educação  Física  e  Biologia  do  Colégio 

Estadual Padre Anchieta, na cidade de Salgado Filho, Estado do Paraná.

Ele foi efetivado por meio do Material Didático Pedagógico, no formato de 

Caderno Pedagógico, intitulado: “O fenômeno da drogadição: possibilidades de 

1  Professor Pedagogo no Colégio Estadual Padre Anchieta – Ensino Fundamental e Médio de 
Salgado Filho – PR, na ocasião, professor do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), 
da turma do ano de 2012 da Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná (SEED).
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intervenção no território escolar”, cuja intenção foi promover uma reflexão junto 

aos  professores,  acerca  do  fenômeno  violência  e  sua  inter-relação  com  o 

fenômeno da drogadição no território escolar, bem como promover ações, dentro 

de cada disciplina para abordar a temática com os alunos.

Como  observamos,  as  transformações  industriais  e  comerciais  que  a 

sociedade sofreu nas últimas cinco décadas criaram uma nova forma de vivência 

social e a produção industrial e comercial, tem direcionado o homem a consumir 

produtos e serviços freneticamente, sem analisar muito, as consequências que o 

consumo exagerado pode trazer.

O motor  da  economia  é o  consumo,  o  qual,  estimulado pela  ideologia, 

através  da  mídia,  de  maneira  exacerbada,  prioriza  aspectos  como  trabalho, 

status, dinheiro e bens de consumo, em detrimento a outros, como os valores 

morais, o contato com a família, o cuidado com os filhos, a convivência social,  

dentre outros. 

Esta  mudança  está  afetando  diretamente  a  cultura  e  a  tradição  que 

herdamos  de  nossos  antepassados,  mudando  aspectos  relativos  à  formação 

familiar e educacional dos filhos, modificando padrões de conduta das gerações 

atuais, que se voltam mais exclusivamente ao consumo compulsivo.

Como  consequência,  temos  uma  cultura  com  valores  baseados  no 

consumo e no descarte com consequências para o sentido da existência e para a 

produção  de  uma grande  população  de  excluídos  dos  bens  de  consumo,  do 

trabalho, da convivência com os pais e da convivência social institucional. Para 

superar a falta de sentido existencial ou fuga de uma condição estigmatizante, 

aparecem as drogas, como oportunidade de mascarar esta realidade.

Podemos  observar  vários  problemas  relativos  ao  uso  de  drogas:  a 

precocidade  das  crianças  em  contato  com  as  drogas  tem  aumentado,  pois 

pesquisas, como as pesquisas desenvolvidas em Londrina por Paulilo e outros 

(2001),  mostram  que  crianças  de  oito,  dez  anos  estão  experimentando 

substâncias psicoativas; as políticas de prevenção enfocadas apenas na proibição 

tem  dificultado  a  compreensão  do  fenômeno  da  drogadição  na  atualidade  e 

principalmente  na  escola;  a  hipertrofia  do  lucro,  ocasionada  pela  produção 

clandestina, aliada a dependência, faz o preço das drogas dispararem e gerar 

disputa por pontos de revenda de drogas e usuários, e por fim, a ideia de que o 



problema das drogas é atual e não histórico, dificultam as políticas de prevenção. 

Tais  elementos  criam um cenário,  onde as  drogas aparecem como uma 

mercadoria fantasiada, capaz de superar os problemas do cotidiano, mas que na 

verdade, são geradoras de dor, sofrimento e morte.

Estes elementos apresentados são o ponto de partida para a escola iniciar 

projetos de prevenção ao uso indevido de drogas nas escolas,  pois  o  jovem, 

imerso numa cultura regida pela lógica do consumo e do descarte precisa de 

elementos para compreender o mundo a sua volta e perceber que, quanto às 

drogas,  a  atitude  deve  ser  de  resistência  e  combate,  ou  seja,  adotar  um 

comportamento autônomo e sadio. 

Não é de algo simples que estamos falando, trata-se de um compromisso 

coletivo, pois a problemática das drogas afeta a todos e o professor é uma figura 

importante para tratar da temática e levar os alunos à compreensão do fenômeno 

da drogadição. 

O  tema  abordado  neste  projeto  de  intervenção  é  tratado  com  muito 

interesse pela Secretaria de Estado da Educação (SEED), pois está presente no 

Projeto Político Pedagógico (PPP), do Colégio Estadual Padre Anchieta - Ensino 

Fundamental  e  Médio  e  deve  ser  trabalhado  enquanto  desafios  educacionais 

contemporâneos, abordados nas diferentes disciplinas escolares.

Por  isso,  este  trabalho  procurou  compreender  quais  são  os  sentidos 

produzidos  pelos  professores  do  referido  colégio  em  relação  ao  fenômeno 

drogadição, bem como, ao fenômeno violência e como percebem a relação entre 

estes dois fenômenos. A partir desta compreensão iniciou-se um trabalho coletivo 

de cunho preventivo, buscando superar a compreensão de que o fenômeno da 

drogadição é um problema individual, mas um problema social que afeta a todos.

Os sentidos que os professores produzem sobre o fenômeno da drogadição

Uma das primeiras preocupações do estudo foi compreender como o pro-

fessor entende o fenômeno da drogadição. Então, através dum encontro formal, 

foi apresentado o projeto e realizada a entrevista com os professores para coleta 

de dados. Nela procurou-se saber quais sentidos os professores produzem sobre 

o fenômeno da drogadição, trata-se de entrevistas abertas, individuais, que foram 

gravadas e posteriormente transcritas. 



A forma de realização da entrevista foi embasada em Rey (2002), pois no 

contexto de uma pesquisa, a entrevista não deve ser um instrumento organizado 

em forma de perguntas padronizadas, pois o diálogo permanente que a pesquisa 

envolve integra os interesses concretos do pesquisador, os quais aparecem como 

momentos de sentido no curso do diálogo, e não como um momento frio e parcial,  

organizado em forma de perguntas a serem respondidas de forma direta pelos su-

jeitos estudados, mas sim um processo de construção entre o entrevistado e o en-

trevistador, um processo dialógico.

Trata-se  de  uma  pesquisa-ação,  que  procurou  através  desta  ação 

deliberada,  compreender  com base  nos  pressupostos  teóricos  da  perspectiva 

construcionista discutidas e elaboradas por Spink (1999) que tem como foco a 

explicação dos sentidos que as pessoas produzem com relação às questões do 

seu cotidiano, inseridos e construídos dentro do contexto sócio-histórico de que 

fazem parte,  descrevendo  e  explicando  o  mundo  em que  vivem,  bem como, 

realizar uma mudança de postura quanto ao posicionamento do professor a cerca 

da problemática das drogas no mundo real, percebendo a ligação existente com o 

fenômeno da violência no contexto escolar e saber também, como lidar melhor 

com estes.

 Assim, a entrevista em nosso trabalho teve como objetivo converter-se em 

um diálogo, em cujo curso, as informações aparecem na complexa trama em que 

o professor participante da pesquisa as experimenta em seu mundo real, falando 

sobre a vivência como professor e sobre os sentidos que ele produz sobre os 

fenômenos  estudados  -  violência  e  drogadição  -,  desta  forma,  intentamos 

compreender vários elementos de sentido,  sobre os quais o pesquisador nem 

sequer  havia  pensado,  que  se  converteram  em  elementos  importantes  do 

conhecimento e enriqueceram o problema inicial planejado de forma unilateral nos 

termos do pesquisador. 

Diante  do  exposto,  os  tópicos  das  entrevistas  da  referida  pesquisa, 

abordaram as seguintes questões norteadoras: como os professores vivenciam e 

significam suas escolhas profissionais, a de ser professor? Onde as respostas 

mostraram que foram escolhas pensadas e hoje se sentem felizes com a escolha 

e vocacionados ao magistério.

Outra  questão  procurou  saber,  como  os  professores  vivenciam  as 



exigências  no  mundo  profissional?  Onde  constatou-se  que  a  atividade  do 

professor é um bem social  prestado ao estudante e também acreditam que o 

estudo ofertado é um dos principais elementos transformador da consciência do 

estudante.

A questão seguinte indagava sobre o que fazem e o que sentem quando 

vivenciam  uma  experiência  conflituosa  em  relação  ao  trabalho  docente,  em 

especial quando isso envolve o fenômeno violência e drogadição. Constatou-se 

que o professor fica impotente frente a problemática, pois a pessoa alterada pode 

ter  reações inesperadas,  procura zelar  pela sua segurança e agir  de forma a 

acalmar a situação e busca apoio para que a problemática se resolva o mais 

rápido possível.

Em  seguida  procurou-se  saber,  que  sentidos  produzem  em  relação  à 

violência no território escolar? Constatou-se nas respostas dos professores que é 

um  problema  grave  que  perturba  o  ambiente  escolar.  Para  eles  trata-se  de 

problemas que determinados alunos trazem de casa, quando suas famílias não 

tratam  do  problema  com  devido  cuidado.  Por  vezes  os  alunos  apresentam 

comportamentos  alterados  no  ambiente  escolar,  causando  uma  série  de 

problemas que a escola, às vezes não sabe direito como lidar.

Procurou-se  também  apreender  como  os  professores  compreendem  a 

problemática  das  drogas  atualmente. Onde  ficou  constatado  que  é  um  dos 

problemas mais graves que enfrentamos no Colégio Estadual Padre Anchieta - 

Ensino Fundamental e Médio e que pouco se consegue de efetivo pra resolver, 

pois,  em geral,  o  problema da drogadição começa nas famílias e  se estende 

socialmente,  tornando-se  algo  que  acaba  afetando  todos  os  setores  da 

sociedade, sendo a escola um deles.

A pergunta a seguir, procurou averiguar se conseguem visualizar alguma 

relação existente entre o fenômeno da drogadição e a violência escolar? Onde 

constatou-se que todos veem ligação entre os fenômenos, visto que a pessoa sob 

o efeito da droga age de maneira alterada e acaba tumultuando o ambiente de 

sala  de  aula,  comentaram também,  que  os  pais  que  usam drogas  deixam o 

emocional do filho abalado, o que desencadeia reações de violência no filho em 

sala de aula, outros comentaram ainda, que a droga financia a violência, pois o 

indivíduo precisa assaltar para conseguir a droga, colocando em risco a vida de 



pessoas.

Outra  questão  solicitou  que  mencionassem  quais  ações  utilizam  -  ou 

utilizariam -, quando percebem atos de violência em sala de aula? E a opinião, 

praticamente unânime, foi que em primeiro momento procuram acalmar e tentar 

resolver a situação, pois são responsáveis pelo clima de tranquilidade em sala de 

aula; caso não conseguirem dar conta, pede auxílio de alguém mais competente, 

no caso, professor pedagogo e o diretor do colégio.

Quando indagados se abordam em suas disciplinas a temática das drogas 

e da violência, constatou-se que todos trabalham: diretamente, quando o assunto 

é  tratado  em  textos  trazidos  para  se  estudar,  no  livro  didático  e  quando  é 

conteúdo  programático;  mas  também  informalmente,  geralmente  quanto  a 

temática aparece espontaneamente e são feitas as considerações necessárias.

Por  fim  perguntou-se,  como  fazem  e  como  percebem  o  interesse  dos 

alunos  quando  estes  temas  são  abordados  nos  mais  distintos  conteúdos? 

Constatou-se  pela  grande  maioria  dos  professores  entrevistados  que  é  um 

assunto chamativo, pois em especial, quando o jovem tem o problema em casa, 

ele  se  abre  e  procura  respostas  pra  tentar  entender  melhor  a  situação.  Eles 

percebem que poucos não se interessam pela temática, mas que em geral, esses 

alunos são os mesmos que não se interessam durante as aulas.

Esta entrevista procurou elucidar o posicionamento do professor frente aos 

fenômenos da violência e drogadição, onde se pode observar que se trata de um 

assunto cotidiano, que os professores conhecem e trabalham da melhor maneira 

que conseguem abordar, sendo ele um conteúdo programático, ou um assunto 

paralelo aos conteúdos curriculares,  porém, a falta  de aprofundamento teórico 

deixa muitas vezes o trabalho um tanto defasado, o que o torna pouco produtivo 

para o educando.

Caracterização da sociedade ocidental e o problema das drogas

Para compreendemos o cenário social ligado ao consumo exagerado de 

drogas,  fato  que se tornou uma epidemia na sociedade ocidental,  dividimos o 

texto em dois momentos, o primeiro está ligado aos povos e tribos que faziam uso 

das  drogas  para  criar  situações  de  alucinação,  estimulação,  embriaguez  e 

calmaria; o segundo, que trataremos com maior profundidade, é o atual, ligado à 



sociedade moderna e tem suas bases no mercado, onde as drogas são usadas 

para gerar vício e dar lucro, provocar situações de embriaguez ou entorpecimento 

e fuga da realidade.

De início vamos compreender como as drogas se faziam presentes nos 

povos primitivos e estavam ligadas aos rituais religiosos, sendo um estimulante, 

como é o caso do peiote, um cacto do deserto mexicano, que entorpecia e criava 

alucinações sensacionais naquele que mastigava algumas bocadas de sua goma 

amarga (SCHMIDT, 1984).

Outros exemplos são: o ópio para as populações asiáticas, que era usado 

pelos místicos e também provocava alucinações no usuário; a folha da coca era 

usada pelos incas, como estimulante e, ainda hoje é à base da alimentação e da  

sobrevivência dos povos que vivem nas altitudes dos Andes,  em especial,  do 

povo boliviano que utiliza a planta como um dos artifícios para melhor oxigenação 

diante da altitude elevada das regiões habitadas; e a planta cannabis sativa, da 

qual se faz a maconha, foi muito usada pelos povos asiáticos, em especial os 

hindus, que obtinham da droga uma sensação de prazer e também usada como 

calmante.  Quase todos os  povos antigos,  viam nas drogas um teor  místico e 

sagrado, pelos efeitos entorpecentes que causavam no usuário (Idem).

Antes de nos remetermos ao uso de drogas na atualidade, podemos citar 

também o uso das bebidas alcoólicas, em especial na Europa e países asiáticos 

próximos,  onde  eram  usadas  em festas  para  embriagar  e  criar  um  clima  de 

euforia e bem-estar e com isso festejar ou comemorar um encontro entre seus 

membros. Ela também foi introduzida no início da sociedade industrial, por volta 

de 1.800, para que os trabalhadores bebessem para suportar as duras jornadas 

de trabalho a que eram submetidos (ALVES, 2010).

Na  sociedade  atual,  foco  principal  deste  debate,  percebemos  que  as 

drogas foram introduzidas em maior  escala,  a partir  da década de 60,  com o 

movimento  hippie,  cujo  objetivo  era  revolucionar  a  sociedade  tradicional, 

rompendo com a cultura e pregando novas formas de convivência, embasadas na 

paz e no amor. Esta proposta, segundo Azevedo Júnior (2012), está embasada 

numa contraproposta, feita a partir dos estudos de Herbert Marcuse – membro da 

escola  de  Frankfurt  –,  que  em  sua  obra  ‘Eros  e  Sociedade’,  descreve  o 

capitalismo  como  produtor  de  guerra  e  gerador  de  ódio,  fazendo-os,  como 



mecanismo de  sustentação e  sobrevivência.  Por  isso  o  slogan do  movimento 

hippie, contrário a ideologia capitalista: ‘Faça Amor, não Faça Guerra’.

Esses jovens, cheios de energia, objetivavam romper de maneira radical 

com a cultura consumista e a organização social  vigente,  utilizando-se de um 

ideal de “Paz e Amor”, para criar um novo sentido existencial para suas vidas. 

Lutavam  por  uma  sociedade  mais  liberal,  que  permitisse  que  as  pessoas 

decidissem por si o que deveriam idealizar para suas vidas, sem a intervenção 

rechaçante da ética social.

Os  elementos  descritos  acima  reforçam o  descrito  por  Bauman  (2011), 

onde é colocada a ideia de que, no século XX, a sociedade ocidental passou de 

sociedade industrial para sociedade de consumo, um ponto que trouxe mudanças 

drásticas que começaram a afetar diferentemente a vida dos membros que fazem 

parte  deste  novo  modelo  de  sociedade  ditada  pela  moda.  Quando  se  sente 

excluído  desta  rede,  que  se  redefine  periodicamente,  o  individuo  se  vê  num 

mundo  que  o  acaba  levando  por  seus  modismos;  muitas  vezes  deprimido  é 

instigado a experimentar substâncias que poderiam trazer calma e bem estar.

De acordo com Mota (2010, p 15):

A busca por substâncias que proporcionem ao homem a alteração 
de  seu  estado  de  consciência  tem  sido  uma  característica 
observada em todas as civilizações. No entanto, somente a partir 
da  modernidade  essa  tendência  assume  sua  atual  dimensão 
compulsiva.

Esta  busca  vem  produzindo  uma  geração  de  dependentes,  que 

sobrecarrega o sistema de saúde, gera crise existencial e também alimentam a 

miséria e matam muita gente, como é o caso de crianças e jovens.

Citamos em especifico, o caso da bebida alcoólica, onde a mesma tem sido 

frequentemente utilizada de forma ampla e inadequada. É comum a propaganda 

aberta, induzindo ao consumo e também é fácil observarmos em bailes e festas, 

crianças e jovens consumindo bebidas alcoólicas, induzidos pela propaganda ao 

uso.

O fenômeno da violência e da drogadição

Para  tratarmos  da  questão  da  drogadição,  é  preciso  salientar  que  os 



estudos  acerca  do  problema  da  drogadição  têm mostrado  que  na  sociedade 

ocidental,  a  violência  doméstica,  escolar,  de  rua,  através  de  gangues,  das 

instituições sociais  –  bares,  danceterias,  bailes,  estádios  –,  roubos e assaltos 

pode estar ligada ao uso indevido ou abusivo de drogas, pois conforme Bourdon 

(1991), citado por Medeiros, (2008, p. 19), “tanto a exclusão social quanto a crise 

social, podem ser potencial da violência”. 

Trata-se da violência que as pessoas sofrem, numa cultura do consumo e 

do  descarte  que banalizou a  existência  humana.  Presenciamos momentos de 

crise cultural  e familiar,  onde pessoas são julgadas e/ou excluídas por não se 

adequarem a padrões da moda, impostos pela ideologia dominante, através das 

mídias e da coerção de grupos sociais, muitas vezes disfarçados sutilmente nas 

instituições sociais.

Os  reflexos  da  banalizada  de  valores  humanos  e  sociais  traz  como 

consequência, jovens sem o conhecimento de que não se precisa usar a roupa ou 

o celular atualizado, para fazer parte deste ou daquele grupo de amigos para se 

sentir bem, beber bebidas alcoólicas ou outro tipo de droga para ser uma pessoa 

do grupo, para se sentir feliz e buscar nos prazeres ilusórios – hedonismo2 –, uma 

forma de se libertarem do peso da sociedade vem desvalorizando a humanidade 

em detrimento do dinheiro e os bens materiais.

A  instabilidade  das  cidades  brasileiras,  causada  principalmente  pelo 

aumento da violência,  que tem suas facetas em roubos,  assaltos,  sequestros, 

brigas entre gangues, torcidas, dentre outras formas é um mal que assola a todos; 

cria um grande caos social e aumenta a insegurança do cidadão. Boa parte desta 

problemática está ligada ao uso indevido de drogas, lícitas - bebidas alcoólicas -, 

e ilícitas, tais como maconha, cocaína e especialmente o crack, pois é uma droga 

barata e que vicia nas primeiras sessões de uso. Se “comparado a outras drogas, 

o crack é sem dúvida a mais nefasta, porque produz rapidamente a dependência: 

sob a compulsão pela substância, o usuário desenvolve comportamentos de risco, 

que podem chegar à atividade criminosa e à prostituição” (CUMINALE, 2010, p. 

6).

Das drogas, o crack tornou-se uma epidemia de difícil controle, pois afeta 

2 Hedonismo (do grego hedonê, "prazer", "vontade") é uma teoria ou doutrina filosófico-moral que 
afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana (WIKIPÉDIA, 2012).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prazer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hedon%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega


todas as classes sociais e o Sistema Único de Saúde (SUS), não está dando 

conta de atender as pessoas que estão tentando se livrar do vício. O problema 

cresceu, pois segundo dados da Secretaria Nacional Antidrogas (idem), o número 

de usuários de crack que estão tentando se livrar do vício pulou de 30 para 70% 

em  2010.  Portanto,  o  problema exige  mais  investimento  no  que  compete  a 

capacitação dos profissionais, tanto da área da saúde, quanto da educação.

Para compreendermos a questão da drogadição do jovem, devemos partir 

da premissa, de que “tanto os adolescentes que possuem uma estrutura familiar, 

quanto àqueles que vivem nas ruas, têm motivos variados para desenvolver o 

hábito  de  usar  drogas,  mas  com  um  único  objetivo:  ´fugir  da  realidade´” 

(SANTOS, citado por BOCCA, 2002, p. 52). Falamos aqui de uma situação de 

abandono vivido pelo jovem nos aspectos físico e afetivo, mas longe de ser algo 

que vai mudar pra melhor a sua vida, o uso de drogas irá piorar e afastar cada 

vez mais, os laços que o unem a sua família.

Ligado às questões das drogas, está a situação familiar, pois há mudanças 

significativas que podem prejudicar a formação educacional dos filhos, onde há 

pais que dedicam muito tempo ao trabalho e pouco aos filhos. Outro problema 

que pode agravar esta problemática é que há alguns casos em que os pais se 

separam  e  os  filhos  ficam  de  certa  forma  abandonados,  pois  aumenta  a 

sobrecarga do responsável,  muitas vezes num subemprego,  ganhando pouco, 

com jornada de trabalho estendida para garantir  um orçamento que garanta o 

mínimo para a subsistência. Trata-se duma situação de abandono, o que gera no 

jovem, antes de tudo, um reflexo do abandono que vive sua família, muitas vezes, 

sem as condições mínimas de sobrevivência e convivência.

O  problema  familiar  de  sobrevivência,  diz  respeito  à  exclusão  em  que 

vivem muitas famílias na sociedade brasileira, excluídas do mundo do trabalho, 

sem trabalho que lhe propicie a manutenção das necessidades básicas, em geral 

desempregados ou subempregados, sem lar, alimentos. Neste contexto, o jovem 

vê na droga a possibilidade de suprir a fome ou ainda como forma de negócio, 

sendo usado pelo tráfico, para se manter no vício. 

De outro lado, jovens vivem o abandono da convivência; são os chamados 

‘órfãos de pais vivos’. Filhos de pais abastados de bens materiais, tendo boas, ou 

ótimas  condições  de  sobrevivência,  demais  atarefados  pelo  cotidiano  e  não 



conseguem dar o mínimo de carinho e atenção aos filhos, deixam a educação e 

orientação para a escola, o resto do tempo, os filhos ficam ocupando o tempo 

com  televisão  ou  computadores,  ou  seja,  tendo  uma  educação  carente  de 

afetividade e assim desenvolvem carência afetiva que em geral é suprida pelas 

drogas.

Tendo,  portanto,  uma  realidade  que  os  excluiu  de  serem  pessoas 

produtivas na sociedade, a drogadição, ou o “uso é associado à inquietação, à 

impossibilidade  de  estar  ‘parado’:  […]  o  uso  de  álcool  como  uma  prática  do 

cotidiano, corriqueira, que passou a se tornar rotina e que não se consegue mais  

ficar sem” (GUARESCHI e outros, 2006, p. 129).

Pela  falta  de  oportunidade  produtiva  na  sociedade,  as  famílias  vêm 

sofrendo uma crise cultural,  que apresenta discursos contraditórios e jogos de 

poder; daí surge a “violência como causadora de sensações de revolta ou prazer” 

(BOCCA, 2009, p. 169). Estas famílias passam a viver sem oportunidade, nos

territórios pobres e violentos, que surgem ao longo dos anos, vivem os 
ditos pobres,  doentes,  sujos,  indisciplinados,  vagabundos.  As pessoas 
que vivem na vila passam a ser vistas como podendo ser perigosas. Faz-
se, logo, uma construção desses sujeitos que vivem em lugar propenso 
ao  crime  e  à  desordem.  Constroem-se  o  perigo  e  os  sujeitos  da 
transgressão. Esquecesse da história e interpreta-se o diferente como 
natural (GUARESCHI e outros, 2007, p. 21-22).

Uma sociedade pensada em suas bases, para promover o bem estar, a 

saúde,  o  conforto  e a realização do homem, agora colhe  frutos  amargos que 

ameaçam  a  sobrevivência  desta  própria  sociedade,  pois  se  criaram  grupos 

opostos, que “expressam um desejo de reagir à violência com violência, merece 

mais  atenção e  investigação,  uma vez  que aí  pode estar  a  base de um tipo 

diferente  de  ´naturalização  da  violência´:  a  transformação  da  mesma  numa 

“moeda corrente” (VENTURINI e outros, 2004, p. 12).

Vemos  grande  quantidade  de  jovens  perdidos  nas  ruas,  entregues  a 

própria  sorte,  sendo  obrigados  a  ter  atitudes  contrárias  a  sua  vontade  para 

sobreviverem. Sabemos que para mapear a situação da problemática da violência 

no Brasil, ainda faltam dados confiáveis, 

mas o  que  se  sabe  é  que  existem várias  formas  de  violentar  o  ser 
humano,  o  ataque não é só fisicamente,  mas também mexe em sua 
dignidade social (direitos), ou desequilíbrio de sua consciência na parte 
afetiva. Como é o caso de adolescentes que, excluídos socialmente dos 



direitos  básicos  de  sobrevivência,  são  obrigados a  trabalharem cedo, 
ganhando pouco e abandonarem a escola. Outro ponto de destaque é 
que em muitas famílias, ocorre o uso abusivo de bebidas alcoólicas, o 
que leva o adolescente a brusca ruptura dos laços afetivos e culturais 
pela  rejeição  por  parte  dos  colegas  da  escola  e  pelo  aliciamento  à 
prostituição e às drogas (BOCCA, 2009, p. 173).

Tudo isto ocasiona no jovem a reprodução e/ou ampliação das formas de 

violência, pela falta de um lar acolhedor. O abandono físico e emocional gera um 

estigma provocador de tais atos e ainda que muitos tenham frequentado escolas 

ou  passam  por  casas  de  recuperação,  não  conseguem  sozinhos  sair  desta 

situação. Em entrevista, realizada com alguns jovens em conflito com a lei, Bocca 

(2009),  constatou  tais  dados  e  acrescentou  que  atos  infracionais,  são  feitos, 

especialmente sob o efeito de drogas e também para amenizar o sofrimento do 

passado. Constatou também, que a cobrança da sociedade e a falta de liberdade 

o impulsionam ao uso de drogas, pois tem uma vida estigmatizada pela situação 

que vive, e acaba aprisionado pelo vício.

O  abandono  que  sofrem  as  famílias  de  tais  jovens  reflete-se  num 

desinteresse  dos  pais  em cuidar  e  criar  os  filhos  de  maneira  sadia,  impondo 

limites  e  garantindo  direitos.  Soma-se  a  isso,  a  falta  de  políticas  sociais  de 

amparo,  proteção e desenvolvimento,  por parte  do Estado e a capacidade de 

sedução  do  mundo  do  crime  e  temos  para  o  jovem,  fatores  que  “suscitam 

sentimentos de humilhação, em que adolescentes como estes são estigmatizados 

e  vítimas  de  preconceito”  (BOCCA,  2009  p.  177).  De  vítima,  passam  a  ser 

marginais; indigno de confiança. Apenas uma “vítima”  (FOUCAULT, 1998)  desta 

sociedade má organizada e a violência produzida pelos jovens em conflito com a 

lei é uma “produção do sentido”, ou […] “expressão de recusa pela pessoa em dar 

prosseguimento a uma existência em que ela se sente negada” (GUARESCHI e 

outros, 2007, p. 123).

Na tentativa de reverter este quadro, os estudos da universidade brasileira 

vêm  apresentando  bons  resultados,  quando  indicam  ou  criam  situações  que 

oportunizem  melhorias  nas  condições  de  aprendizado,  como  no  caso  da 

Fundação  de  Assistência  Social  e  Cidadania  (FASC),  que  desenvolve  um 

programa  de  Trabalho  Educativo,  com jovens  em situação  de  vulnerabilidade 

social, num bairro de periferia da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande 

do Sul. Ele tem como um dos objetivos,  o diálogo reflexivo sobre as condições 



que vivem as famílias que sofrem com a problemática das drogas, as formas de 

agressão e  os  possíveis  caminhos  que  se  deve  tomar  para  tentar  resolver  a 

situação.  A ação consiste  em fazer  os jovens refletirem sobre seus atos para 

tomar consciência e construir um projeto de vida mais saudável, pois o diálogo 

com os serviços sociais os faz ver novas formas de se relacionar com o mundo.

O objetivo é de vermos um horizonte de alternativas para resolver esta 

problemática, pois

Aprender que a vida social funciona com a lei do mais forte pode ser  
muito perigoso, tanto para os que se colocam no lugar do forte como 
para os que não sabem como sair do papel de fraco, que a estrutura da 
relação  lhes  atribui,  especialmente,  se  isto  ocorre  quando  se  está 
construindo  a  personalidade  social,  que  é  uma  das  finalidades  da 
escolaridade obrigatória (ORTEGA e REY 2002, p. 35-36).

Para que a escola tenha um projeto interveniente que atue de maneira 

produtiva  na  perspectiva  citada  acima  é  preciso  que  todos  os  membros  da 

Comunidade Escolar tomem conhecimento da problemática de convivência que 

apresenta sua sociedade e a partir daí, haja um esforço coletivo para provocar 

uma reflexão moral, que mexa na afetividade de cada um e que cada um sinta-se 

parte integrante desta comunidade.  A porta de entrada é debater estratégias de 

minimização do problema, para possibilitar outras vias de convivência e de lazer, 

pois para resolver o problema precisamos de muito mais, pois se trata de uma 

questão social, política e econômica que a escola tem limitações para abarcar.

A formação ou fortalecimento dos conselhos e agremiações dos colégios e 

também os sociais são o pontapé inicial e para isso todos devem estar dispostos 

a escolherem líderes éticos e sensíveis para tratar das situações de risco a que 

nossos jovens são submetidos. Trata-se de ampliar o debate sobre a problemática 

enfrentada, de modo que os envolvidos percebam o rumo que as coisas estão 

tomando e o que precisa ser feito para reverter à situação, criando-se estratégias 

de prevenção.

A alienação dos alunos, sobre o fato de estar vivo e estudar é faz com que 

se  sintam  sem  rumo  na  vida.  Vivem  por  viver,  fazem  por  fazer.  Quando 

descobrem uma razão para suas vidas é que começam a produzir. Neste caso 

podemos citar o lado bom: de projetos, uma família, um bom estudo, uma casa, 

filhos, cônjuge, etc.,  mas também o lado ruim, que é quando se interessa por 



furtar, assaltar para comprar drogas, pois acabou viciado, na maioria das vezes, 

por ter uma atitude passiva frente à droga.

Para  isso  ele  precisa  de  bons  exemplos,  de  pais  que  procuram  viver 

sadiamente, e os impulsione pro trabalho, pois, “o primeiro espelho da criança é o 

adulto; em todas as fases de sua vida ele vai modulando suas experiências e isso 

não  á  absoluto,  nem  inexorável,  nem  linear  é  uma  possibilidade  tecida  na 

complexidade de se e de se fazer humano na presença do outro” (SOUZA, 2002, 

p. 182).

Para a superação dos sentimentos de abandono, precisa-se de companhia, 

de alguém que ajude a compreender como a vida é, de como viemos até aqui e 

qual  o  nosso  caminho  a  percorrer  enquanto  sujeitos  ativos  da  sociedade. 

Contrapondo, é saber

que toda forma de opressão que se manifesta nas relações humanas 
consagra um tipo de violência, entre as quais está o não-reconhecimento 
do  outro  em  sua  maioridade  humana,  ainda  que  em  processo  de 
formação. Do mesmo modo, ‘inauguram o desamor, não os desamados, 
mas os que não amam,’ porque sequer se amam. Inauguram o terror, as 
violências que geram os ‘demitidos da vida, os esfarrapados do mundo’ 
(SOUZA, 2002, p. 183).

Se, por um lado, algumas crianças se utilizem de agressões para tentarem 

resolver  seus  conflitos,  espera-se  que  com  o  processo  de  socialização  e 

educação,  esse  comportamento  se  reduza  ao  longo  do  tempo.  Na  escola,  o 

processo de socialização e educação deveria aumentar as formas pacíficas de 

resolução  de  conflitos;  contudo,  vários  casos  demonstram  que  tais 

comportamentos,  além  de  não  sofrerem  redução  ao  longo  do  processo  de 

escolarização,  tornam-se,  muitas  vezes,  ainda  mais  graves.  A  escola  e  a 

sociedade ainda pensam muito  em criar  alternativas  para  superar  as  práticas 

individualistas.

As drogas e as suas implicações

Descrevemos droga como “toda e qualquer substância, natural ou sintética 

que, introduzida no organismo modifica suas funções” (LONGENECKER, 2012). 

Sendo  os  principais  fatores  que  levam  a  dependência  química:  “famílias 

disfuncionais, desigualdades sociais e pobreza, decadência dos valores morais, 

ausência  de  amor no mundo,  influências demoníacas,  neuroses,  etc.”  (MOTA, 



2010, p. 15). Mas no senso comum, ainda predomina a interpretação de que se 

trata  de  causas  morais  e  fraqueza  de  caráter  do  indivíduo,  porém  o 

aperfeiçoamento  da  medicina  aponta  na  direção,  que  pouco  tem  a  ver  com 

questões morais, mas que, em principio há uma predisposição do organismo ao 

vício.  Para  Vespucci,  (2000,  p.  64),  há  “sentimentos  de  tristeza,  decepção, 

estados depressivos, dificuldades de relacionamento, frustrações, pobreza, morte 

de parente, dor de cotovelo, [...] que podem levar uma pessoa a beber demais”.

O abuso da droga se dá porque a pessoa imagina que as drogas, não só a 

bebida alcoólica, vão aliviar os sofrimentos citados acima, pois,  geralmente vê 

pessoas fazendo uso em tal situação ou imagina que seria uma ajuda oportuna. 

Até aí tudo bem, porém, tendo predisposição de se tornar um alcoólatra,  pois 

passar pela experiência de ser um drogadito por dificuldades do cotidiano e tentar 

sair dela quando ele percebe que está lhe causando outros problemas, pode ou 

não dar certo. Quando consegue passar pelo período sem grandes lesões nos 

órgãos  do  seu  corpo,  tudo  bem;  mas  há  muitos  casos  em  que  adquire  a 

dependência e tendencialmente acaba criando a síndrome que o leva a beber 

cada vez mais, ou no caso de drogas ilícitas, usando drogas que debilitam e/ou 

matam num curto período de uso, como o caso do crack e oxi, ou, nas chances 

remotas  que  o  indivíduo  tem  de  se  sobressair  à  droga  é  isolando-se 

completamente do contexto de uso.

Pode-se observar sinais e sintomas clássicos aos usuários de drogas, em 

especial  seguimos  os  apresentados  por  Lordello  e  Ribeiro  (1998),  sendo  os 

sinais: mudança brusca no comportamento; síndrome a motivacional; queda no 

rendimento escolar; na qualidade do trabalho; inquietação, irritabilidade, insônia, 

ou  ao  contrário,  depressão  e  sonolência;  atitudes  estranhas:  uso  de  óculos 

escuros,  mesmo sem excesso de luz,  camisas de mangas longas mesmo no 

calor; desaparecimento de objetos de valor, presença de comprimidos estranhos, 

frascos de colírio,  de xaropes e  embalagens de comprimidos;  hábito  de ouvir 

músicas em volume alto e troca do dia pela noite.

Os mesmos autores classificaram também alguns dos principais sintomas, 

tais como: emagrecimento repentino; perda de interesse para estudos e esportes; 

mudança  brusca  de  comportamento;  tagarelice;  excitabilidade  e  sonolência 

excessiva;  presença  de  odor  de  mato  queimado  e  desleixo  com a  aparência 



física. Em geral, acreditam que o uso de drogas está ligado à curiosidade, falta de 

perspectiva, fuga, novas experiências e modismo.

Apresentando os quadros descritos acima, fica difícil a pessoa manter uma 

rotina de disciplina e organização, elementos necessários em qualquer tipo de 

trabalho que o indivíduo pretenda executar.

A droga como um problema social

A garantia legal de direitos à criança e ao adolescente é uma realidade, 

porém, a efetivação de tais direitos não é tão simples como fazer as leis, pois a  

crise familiar e social, em especial a questão ética e moral, está gerando uma 

grande  quantidade  de  crianças  e  adolescentes  privados  de  vida  digna  e  em 

situação  de  risco  ou  vulnerabilidade,  fatores  que  comprometem  o 

desenvolvimento sadio.

Nesta  sociedade,  observamos  adolescentes  e  jovens  sem  condições 

essenciais de subsistência, vítimas de maus tratos ou castigos, em perigo moral, 

ou  bons costumes,  privado de representação legal  e  com desvio  de conduta, 

ocasionada  por  inadaptação  familiar  ou  comunitária  e  por  infração  penal 

(GUARESCHI e HUNING, 2003, p. 288). São vítimas desta sociedade que vai 

ampliando os problemas estruturais e criam condições favoráveis para aumento 

da violência e criminalidade.

Uma sociedade compulsiva que faz com que as pessoas sejam viciadas 

em qualquer coisa, por ter trocado a rotina e a espiritualidade, elementos básicos 

da sociedade tradicional por uma segurança teleguiada pela lógica do capital. É 

uma mudança muito recente, mas que está trazendo sérios danos aos indivíduos, 

principalmente no convívio social, que impõe comportamentos estressantes. Isso 

funciona da seguinte forma: o indivíduo aspira o meio a sua volta e responde de 

maneira a interagir com ele. Neste sentido, o fenômeno da drogadição se mostra 

como uma resposta do indivíduo para se libertar da carga imposta pelo meio, 

quando lhe exige respostas que ele sozinho não consegue dar.

Com isso o drogadito adota um comportamento autodestrutivo, provocado 

a  fim  de  fazer  a  sociedade  perceber  o  sofrimento  que  está  passando.  Com 

relação à situação, que passa a fazer parte da sua vida, Cassorla e Smeke (2000, 

p.  62)  classificam a drogadição  dentro  do  comportamento  suicida,  como uma 



“conduta  autodestrutiva  [...],  do  ponto  de  vista  individual  autoreferido”.  Um 

fenômeno muito delicado e difícil de lidar, pois a sociedade, de forma enganosa, 

apresenta a drogadição, como se fosse algo bom e que dá prazer, ao invés de 

mostrar como algo que pode comprometer a saúde e a vida da pessoa. Assim, as 

crianças e adolescentes crescem num ambiente que rouba sua dignidade, pois 

antes do discernimento da problemática, a droga é apresentada como algo bom e 

que dá prazer.

Desta  forma,  a  sociedade  alimenta  no  individuo  o  desejo  de  ser  um 

drogadito e quando está viciado, vira-lhe as costas. É claro que ele precisa se 

perder no vício para gerar grandes problemas para a família e sociedade, mas 

tudo é uma questão de tempo, e hoje, com as drogas pesadas este caminho pode 

ser  encurtado.  Temos muitos  problemas gerados pelo uso abusivo de drogas, 

dentre os principais, podemos citar: 

Desestruturação  familiar,  homicídios,  tráfico,  corrupção,  estelionato, 
acidentes de trânsito, sequestros, prostituição, estupros, roubos, furtos, 
promiscuidade, suicídios e doenças.  Estes elementos são de maneira 
geral,  as  várias  facetas  desta  realidade  externalizada  pelos  que  se 
alimentam e alimentam o mundo das drogas (LORDELLO e RIBEIRO, 
1998, p. 262).

Toda esta problemática vem ocasionando uma crise de valores éticos e 

morais,  que  precisa  ser  revista,  pois  a  instabilidade  que  vivemos  está 

desajustando o homem em favor da economia. Trata-se de repensar o papel da 

educação, pois “a sociedade justa não pode aceitar que a educação na economia 

moderna esteja basicamente a serviço da economia; ela tem um papel político e 

social maior, uma justificação ainda mais profunda em si mesma” (STEIN, 2011, p. 

232).

Produção de material didático sobre prevenção ao uso indevido de drogas

A proposta de trabalho para os professores do Colégio Estadual Padre An-

chieta - Ensino Fundamental e Médio foi feita a partir do material em formato de 

Caderno Pedagógico, o qual tem como elemento principal, a participação efetiva 

do professor que irá implementar com seus alunos, o material produzido durante a 

formação. Por isso, o curso realizado com os professores, além de certificar os 



participantes, teve a função de produzir material com teor científico para o profes-

sor.

A capacitação dos profissionais envolvidos seguiu o formato dado pelo Nú-

cleo de Estudos Interdisciplinares da UNIOESTE (NEI) e realizada no Colégio Es-

tadual Padre Anchieta - Ensino Fundamental e Médio; colégio que desenvolverá o 

projeto.

O curso foi realizado em seis encontros, onde, no primeiro foi apresentado 

o projeto à direção da escola, para que a mesma tome conhecimento e se inteire 

das atividades que serão desenvolvidas durante o semestre. Assim procurou-se 

informar e solicitar ao diretor ajudasse no que fosse de competência do mesmo, 

para  que  o  projeto  se  efetivasse  no  ambiente  escolar.  Em  seguida  foram 

realizadas entrevistas com os professores para coleta de dados, apresentado o 

projeto e coletado assinaturas dos respectivos termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido. As entrevistas ocorreram dentro de um clima bem tranquilo para o 

professor elucidar seu ponto de vista acerca da problemática das drogas e da 

violência. O teor deste encontro foi descrito no texto inicial deste artigo

O  segundo  encontro,  tratou  de  mostrar  que  o  grupo  de  estudos  para 

professores que atuam na rede pública de ensino do estado está na modalidade 

de  formação  continuada  e  descentralizada.  Ele  tem  por  objetivo,  valorizar  a 

construção coletiva do conhecimento, onde os profissionais da educação são os 

sujeitos que estão construindo a educação pública do Paraná. Neste encontro 

procuramos apresentar a temática, os objetivos do projeto aos professores, de 

maneira bem dinâmica, onde eles tiveram a oportunidade de perceber que trata-

se de um problema que diz respeito ao nosso cotidiano, mas que nunca tinha-se 

tratado desta forma, a seguir  passamos o vídeo: “Um peregrino”,  do -  Projeto 

Compaixão e Cidadania - "Drogas - uma guerra perdida?", e feitas análises, no 

sentido de perceber a amplitude do problema e as dificuldades de se lidar com 

ele. 

O ponto seguinte foi fazer um estudo da Revisão Bibliográfica do projeto e 

produzir  a  “Página  Resposta”,  que  é  uma  reação  ao texto  lido.  O encontro 

aconteceu em um ambiente reservado, com debates das temáticas abordadas, 

onde  se  constatou  uma  sensação  de  preocupação  com  a  problemática  das 

drogas  e  na  leitura  da  revisão  bibliográfica,  procurou-se  compassá-la  e 



exemplificada o que ampliou o debate com participação efetiva dos professores.  

Fato averiguado na produção da página resposta.

No terceiro encontro, realizado com leitura prévia dos cursistas, procurou-

se produzir um texto sistematizado a partir de sete artigos científicos, que tratam 

da temática abordada no curso. A ideia consistia em ampliar o entendimento da 

problemática da drogadição e a relação com o fenômeno da violência, assim o 

professor conseguiu visualizar algumas ideias ou formas para a intervenção junto 

aos  seus  alunos.  Assim,  criou-se  um  arcabouço  teórico  para  guiar  a  prática 

educativa com o estudo e o texto produzido. O encontro aconteceu em ambiente 

reservado e aprofundou o conhecimento teórico com artigos científicos, produção 

das  cópias  para  os  colegas,  amplo  debate  e  exemplificação  da  problemática 

enfrentada pelos professores em seu cotidiano, além de exemplos bem ilustrados 

do problema das drogas na sociedade.

O quarto encontro tratou do aprendizado com as histórias de drogaditos e 

ex-drogaditos,  onde  foram  selecionados  quatro  relatos  de  pessoas  que  se 

envolveram com as drogas e o desenrolar de suas histórias. O foco foi elucidar 

questões  do  dia  a  dia  das  drogas  através  da  experiência  de  quem  quer 

compartilhar suas experiências, em geral trágicas, para mostrar o quão difícil é 

lidar com esta problemática. Assistimos um vídeo para abertura do encontro, o 

qual  fala  sobre  a  relação  entre  os  crimes  com  o  uso  de  drogas;  nele,  uma 

especialista fala que a dependência não deve ser usada como atenuante para 

livrar  o  infrator  dos atos cometidos,  portanto  o fato de estar  com os sentidos 

alterados, não servirá para atenuar as penas propostas no julgamento.

Em seguida a tarefa de todos os grupos consistiu em analisar os relatos 

produzidos por drogaditos e ex-drogaditos, com o objetivo de perceberem como é 

a situação vivida por eles e procurar saber como atuar frente a estas situações 

problemas. O encontro ocorreu em ambiente reservado e o aprendizado foi com 

os relatos, onde ao final de cada relato, havia um questionário guia que tratava 

dos nuances da problemática e os cursistas tiveram a oportunidade de ampliação 

da visão a cerca da problemática de como lidar com as situações de drogadição; 

houve  amplo  debate  exemplificativo  e  produção  de  possíveis  roteiros  no 

enfrentamento da situação. Assim, os grupos produziram um conjunto de ações 

que pode ser referencial para sua atuação.



Tendo em mãos, cópias de todas as produções dos encontros anteriores, 

cartilhas e documentos do MEC e os Cadernos da SEED que tratam da temática 

abordada, iniciamos o quinto encontro. Começamos formando três grupos para 

produzirem um Plano de Trabalho Docente para atuar em sala de aula. A ideia foi 

deixar que o grupo escolhesse a melhor forma de construção, podendo ser por 

disciplina, disciplinas afins, ou até mesmo um trabalho interdisciplinar; o foco foi 

saber em qual conteúdo disciplinar se encaixaria a temática para ser trabalhada 

com os alunos. Durante todo o processo foi feito acompanhamento e auxílio, para 

que  o  trabalho  tivesse  o  êxito  esperado.  O  encontro  ocorreu  em  ambiente 

reservado, onde foi distribuído o restante do material para a produção do plano de 

trabalho docente; em seguida, foi dividido em três grupos: um optou por projeto 

interdisciplinar com português, biologia, educação física e ciências (8º e 9º ano, 

podendo ser no ensino médio); outro de análise e produção textual em português 

para  9  ano e  ensino  médio,  e  outro  de  matemática,  com dados pesquisa  de 

campo para coleta de dados estatísticos e produção de análise dos dados com 

gráficos, envolvimento e participação dos presentes.

No sexto encontro foi feita a apresentação do material didático elaborado 

pelos professores para trabalharem a prevenção ao uso indevido de drogas com 

os alunos em sala de aula,  onde as apresentações foram feitas em forma de 

plenária. Nela os grupos expuseram seus planos para ser aplicado com os alunos 

e os professores dos outros grupos fizeram as devidas considerações. O encontro 

foi  realizado  em  ambiente  reservado,  com  confraternização  e  clima  de 

tranquilidade entre os participantes para a apresentação dos planos de trabalho 

docente.  Para  o  encontro,  foi  convidada  a  equipe  pedagógica  (pedagogos)  e 

equipe de direção, para junto com os participantes, assumir o compromisso de 

executar as ações planejadas no curso.

Os  três  grupos  participantes  expuseram  seus  trabalhos,  donde  ficou 

aprovado, como proposta para trabalhar com alunos, um Projeto Interdisciplinar 

que será incorporado no Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Padre 

Anchieta  -  Ensino  Fundamental  e  Médio.  Este  projeto  unirá  os  outros  dois 

trabalhos feitos no grupo dos cursistas, pois constatou-se que o trabalho feito 

pelos grupos de disciplinas, tem um teor melhor no que diz respeito ao rol  de 

conteúdos e dinâmica abordada.



Ficou  constatado  também,  no  sexto  encontro,  que  o  melhor  a  fazer  é 

trabalhar  apenas com as disciplinas abordadas no curso,  pois  o  assunto com 

todas  as  disciplinas  escolares  ficaria  repetitivo.  O início  do  processo  será  na 

semana pedagógica, com uma explanação do projeto e como ele será trabalhado 

com todos os professores, para eles saberem que o projeto será desenvolvido em 

apenas algumas disciplinas, mas caso o professor tenha interesse de trabalhar a 

temática espontaneamente – quando surgir espontaneamente em sala de aula –, 

terá a disposição um trabalho que poderá auxiliá-lo na compreensão e exposição 

da temática.

Por fim, realizou-se a avaliação do curso, a qual, após analisada, consta-

tou-se que o projeto foi classificado como excelente, atendendo as expectativas 

dos docentes do Colégio Estadual Padre Anchieta - Ensino Fundamental e Médio.

 

Conclusão

O presente artigo procurou elucidar questões referentes ao conhecimento 

da realidade escolar do Colégio Estadual Padre Anchieta - Ensino Fundamental e 

Médio,  no  que  diz  respeito  o  fenômeno  da  drogadição  e  a  ligação  com  o 

fenômeno da violência. No projeto, ficou evidente que se trata duma problemática 

grave dos dias atuais e precisa de ações efetivas e combativas, pois a realidade 

vem se agravando diariamente. 

Este projeto representa uma dessas ações, a qual procurou conhecer a 

visão do professor a cerca da problemática das drogas e da violência; fortalecer o 

conhecimento  científico  acerca da problemática e produzir  material  para atuar 

com alunos em sala de aula.

Destacamos  no  aprendizado  com  os  professores,  que  a  maioria  dos 

cursistas  não  conhece  drogas  ilícitas,  assim,  o  que  sabem  é  daquilo  que 

absorvem dos meios de comunicação, da sociedade e dos alunos; porém, todos 

tem plena consciência que é um problema grave e exige ações urgentes. Por 

isso, observamos que o interesse pelo curso e pela produção de material para 

trabalhar  com aluno  foi  um sucesso,  visto  que  a  maioria  não  tinha  tido  esta 

oportunidade. 

O problema das  drogas, seja de que tipo for, é hoje uma realidade em to-

dos os  ambientes, em todas as classes sociais, sem diferenciação de sexo ou  



idade. Assim   sendo, quem se dispõe a combatê-lo, deve antes aprofundar-se no 

conhecimento,  de  sua origem,  seus aspectos  aparentemente  positivos  e  suas 

consequências catastróficas.

Naquilo que se refere ao uso de drogas, que o aluno apresenta no ambien-

te escolar,  compreendeu-se que muitas famílias não conseguem dar  conta de 

uma educação amorosa e com limites claros e confiam a tarefa à escola e isto 

ocasiona uma sobrecarga na tarefa de ensinar, pois os alunos ficam muito agita-

dos, o que desgasta o professor e faz com que este se limite a tarefas disciplina-

doras, ao invés de tentar algo mais dinâmico na hora de ensinar. Assim, o projeto, 

veio trazer alternativas de tratar a problemática durante as aulas, o que poderá 

ser um atenuante na árdua tarefa de ensinar nos dias atuais.

Como consideração final, o material produzido para aplicação com alunos 

em sala de aula é altamente suscetível a sucesso, mas não vejo pelo menos por  

ora, sua continuidade na parte do envolvimento de toda a comunidade, preocu-

pando-se apenas em soluções para os problemas surgidos, não com a procura de 

soluções para suas causas, que estão fora do ambiente escolar, localizadas nos 

lares e na sociedade em geral.
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