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l.O - RESUMO

A problemática da droga com suas sérias conseqüências
apresenta-se de maneira visível e notória na sociedade, ende”
constata-se os efeitos da mesma com danos e prejuízos aos que
dela fazem uso.

Nosso universo insere-se num processo de rápidas muta
ções onde nada é estático e os mais variados segmentos passam
por profundas modificações. Diante desta situação, procurou
se verificar a manifestação da opinião dos professores da Re
de Estadual de Ensino, sobre a possibilidade de um Programa
Interdisciplinar de forma articulada que busque.a prevenção
do uso das drogas, por meio de valorização da vida de cada
educando através de assuntos embutidos nas disciplinas do cur
rículo. Trabalho este realizado junto a uma amostra de 80 pro
fessores atuantes em todas as disciplinas de 19 e 29 graus,
através de pesquisa de campo de caráter teórico, onde foram.
abordadas várias questões com o propósito de conseguir dos
componentes da amostra, respostas e informações significati
vas para fornecer subsídios ao presente trabalho.

fi§fiy\\Esta situação da droga obriga a sociedade de nosso tem
po a pensar e repensar constantemente sobre o complexo tema.
A escola não pode ficar alheia ao problema, uma vez que esta
encontra-se inserida no contexto, recebendo o aluno dessa so
ciedade, com todo seu potencial, formação, informação e neces



sitando estar preparada para trabalhar com as conseqüências
oriundas do produto dessa sociedade que É o nosso educando.

n§
'W ãf/ O problema das drogas É hoje uma realidade dentro e
próxima ã escola, que cada dia ganha mais espaço no cenario
internacional

Conclui-se que ainda não há uma tradição acadêmica na
área educacional que trate de maneira sistêmica do problema
das drogas. Ainda há muito preconceito para tratar da mesma,
devendo haver a necessidade e sensibilidade voltada a uma pra
tica de educação preventiva e que realmente seja pensado, re
produzido e sistematizado atividades decisivas interdiscipli
nares para prevenção às drogas no curriculo escolar.



2 .o _ Imnonoçío

2.1 - ENUNCIADO no PROBLEMA

\

Nossos educandos, crianças e adolescentes estão inseri
dos num universo cheio de tensões, pressões, incertezas e rá
pidas mudanças. Os indivíduos constituídos de autoridade estão
desacreditados. As instituições, sobretudo a família, estão
passando por profundas revisões. Percebe-se constantemente, a
transformação-de valores. Os valores como justiça, solidarie
dade, honestidade, ficam difíceis de serem sentidos e experen
ciados na sociedade.Âü mídia, ideologicamente, induz ao consu
mismo, produzindo indefinições e inseguranças, com isto difi
cultando a tomada e poder de decisões dos jovens.4

`*As ofertas de acesso ao campo de uso e abuso de drogas,
tornam-se_cada vez mais fácil, ampla e preocupante, sobretudo
nos meios .escolaresiäürge resgatar o papel da escola, enquanto
instituição capaz de produzir transformação e por que não, aju
«dar a reestruturar este quadro caótico. Assim sendo, questiona
S92

É&eÓpiI1iã° d°SP1Ê°f$$,$0Í`9ã da RèâeESfadual.deaEnSin<> É

possível elaborar um.“PB0GRAMMfi(1)interdisciplinarde forma
affi éulade quebusque. aprevençšw das Jírfleaá pvr meió da×"i.val°¬
Íízaíãçéçcda .vide de Mêda eã\1¢anâ°°?

(1) Programa, neste trabalho, entende-se por atividades sistê
¿micas, integradas e contínuas no decorrer do ano letivo.
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2.2 - OBJETIVOS DO TRABALHO,

2.2.1 - Objetivo Geral

VERIFICAR se, na opinião dos professores da rede esta
dual de ensino é possível elaborar um programa interdiscipli
nar de forma articulada, que busque a prevenção das drogas por
meio da valorização da vida de cada educando.

2.2.2 - Objetivo Específico

BÉFLETIR sobre a possibilidade de prevenção ao uso de
drogas,~atraves de assuntos embutidos nas disciplinas do currí
culo.

2.3 - JUSTIFICATIVA

O regime democrático apregoa a importância da politiza
ção do educando. Esta pratica democrática deve ser iniciada na
fäaíiià e ter continuidade na sociedade e na escola

O desenvolvimento de atividades interdisciplinares impli
ca, também, na formação de atitudes, habilidades, na aquiescên
oia de valores e.na análise dos fatores que desencadeiam e pos
sibilitam maior clareza nas suas decisões. A escola tem condi
ções de oferecer espaço no seu currículo, para que o educando
vivencie experiências positivas de comunicação, entre-ajuda,
solidariedade,
relacionamento

seu interesse,
da.importãncia
imagem positiva, aprofundar o relacionamento

desenvolvimento de habilidades de comunicação e
através de debates, reflexões sobre assuntos de
facilitando ao aluno o ato de se conscientizar
de conhecer-se, das mudanças, de formar auto

com o seu grupo,
familia, e, desenvolver o senso crítico.
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Qualquer que seja
lhas a fazer e que estas
e que dependem em grande
próprio e da experiência

5

o meio que o educando viva, há esco
escolhas são de sua responsabilidade
parte do.conhecimento que tem de si
já vivenciada, sobretudogša escola

consciente de uma vida mais saudável afastando-se do uso de
drogas?*'

;X O hábito pernicioso ao uso de drogas existe realmente
¡em nossa comunidade, onde a Escola, em muitos casos, não está
preparada e nem sabe se posicionar diante dos acontecimentos

, problemáticos?*algum trabalho de prevenção às drogas 5 reali
zado, apenas uma iniciação, através de atividades de valoriza
ção da vida, apesar de estar distante ainda de se alcançar me
tas mais profundas e eficazes, para tanto se faz necessário um
engajamento sólido, incorporando um plano interdisciplinar nas

.ações do corpo docente, discente, administrativo e comunitário

Ro Seminario da-AAA (Associação dos Alcõolicos Anôni
(2)mos), , realizado em RioNegro-Hafra em Fevereiro/1991, uma re

velação surpreendente, que chamou a atenção dos participantes
,do seminário, foi a de que em.Mafra, garotos de 8 a 10 anos le
vam para a escola pequenas garrafas com bebidas alcoolicas pa
ra ingerirem. Outro ponto levantado é de que hoje existe Ema de
ficiência muito grande de profissionais especializados em alcoo
lismo, até porque faculdades e universidades nada trazem em seus
curriculos a respeito do assunto, exceto nos cursos de pÕs-gra
duação, como psiquiatriaškkoje, o álcool na gravidez é o primei
ro fator de dano ao fetäš Everson Buch lembrou que será necessa
rio no futuro um centro para tratamento de deficientes e não
vpronto-socorros. Ainda, segundo BUCH, para um médico não é difi
cil fazer um atestado de Óbito: o difícil é fazer um atestado
de "morto-vivo" quando_homens e mulheres, muitos ainda jovens,

(2) Ektraido as INFORMAEPAR - Boletim Informativo ao A.A. no.Parana. Ha um especialista para cada 180 mil habitantes.
Fev/1991, Ano l. n9 2.
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com as mentes deterioradas, são encaminhados para hospitais
I

Ipsiquiatricos..<<¢¢”§Q  n .. . z. ~_,~~' É mister o despertar da consciencia critica em relaçao
aos problemas que derivam do uso de drogas e as possíveis
ações a serem desencadeadas, pois É um mal, que até há pouco
tempo era acontecimento apenas nas grandes metrópoles, outros
países e grandes capitais, e, que atualmente de forma perspe
caz, se faz presente em todos os recantos do país.

›.`

Conforme Steve Keyser(3), policial de Los Angeles, nu
ma palestra proferida em Florianópolis, onde falou sobre os
projetos desenvolvidos nos E.U.A. e do programa de prevenção
ao uso de drogas em escolas públicas e particulares, realiza
dos em seu pais. Trabalho este espalhado por 50 estados norte
americanos e difundido na Austrália, Nova Zelândia, Porto Ri
sco, Samoa Americana e Canadá.- .I

"São vários os métodos para alertar às
crianças sobre o perigo das drogas, mas,
o principal consiste em desenvolver a
iauto-estima. É uma espécie de psicologia
geral, onde trabalhamos as maneiras de

1 recusar a droga e não sucumbir à pressão
do meio. Os jovens têm que gostar de_si
mesmos, têm de cumprimentar-se a si pró
prios todos os dias, isto é, desenvolver
a auto-estima. Os resultados são positi

« vos. Há 5 anos, o número de viciados
7 crescia assustadoramente em Los Angeles.
W Agora este índice tem reduzido de 50% ao

ano ." (EYSER. P .37)

Diante do exposto, justifica-se o grande e profundo pa
pel comunitário e escolar em compreender para melhor tratar e
principalmente, prevenir melhor.

K

(3) Assunto extraído do jornal Qiariocatarinense. Prevenção
às drogas. Florianópolis, 24maio 1991, nã 1825, p.37.
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2.4 - DIFICULDADES, ALTERAÇÕES E LIMITAÇUES DA PESQUISA

A dificuldade de motivação, interesse e a conscientiza
ção da importância em responder ao questionamento da pesquisa
por parte de alguns professores, onde em nenhuma escola foi
possível atingir 100 dos docentes, porém¡ nem por isto foi al
tarado o número total de professores pesquisados de acordo com
o planejado.



3.0 - runnâmenmâção Teónrcà

3.1 _ Unrvenso mnónxco

Nos últimos anos, temos assistido a uma progressiva es
calada no consumo de drogas. O quadro que se nos apresenta ins
pira cuidados sobretudo de ordem preventiva.

_ "Se o narcotráfico não for contido, em
dez anos a metade dos estudantes brasi
leiros estará consumindo drogas, ampli;

ando um~mercado fornecedor controlado.
pelos traficantes, internacionais, que
atualmente movimenta 20 bilhões de dó
lares (cerca de üë 2,5 trilbões) anuaisno país." (TORGAH,.p.l-2)

Nenhuma providência pública ou privada, oficial ou não,
surte efeito se inoculada numa sociedade cujos valores estão
desestruturados. A escola, dentro de seu currículo, possui con
dições para formar e informar o educando, para esclarecer, ori
entar e por conseqfiõncia, despertar no mesmo, a tomada de posi
ção frente às opções de manutenção ou não da saúde física e
vmental, ou seja, de como dispor de si próprio.

Prevenir é melhor que remediar. Prevenção às drogas se
faz essencialmente, com conhecimentos, esclarecimentos tanto

(4) Assunto extraído do jornal QiãrioCatarinense. Consumo,
Florianópolis, 21 obr.1991, ne 1822, p.2.
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nos lares, nas escolas, nos meios de comunicação, etc..

A Lei n9 8.069 de 13/07/90 - Estatuto da Criança e do
Adolescente - faz referências à prevenção às drogas, nos arti
gos 39, 49 e 17, 18, 19, 79, 80, 81, 129 e 243.

A Constituição ao Republica Federativa ao Brasil, ao
1988, também faz referência a entorpecentes e drogas afins, no
artigo 59 - XLIII e LI; 144 § 19, II, 227§39; VII e 243.

Lei nfl 7.488 - ll de junho de 1986 - instituído "Dia Na
cional de Combate ao Fumo".

_PSEE n9 63.812/894 - Parecer n9 205/90, aprovado em
11/09/9o.

Lei n9 6.368 - 21/10/1976.

Decreto Estadual n9 18.505 - 26/ll/1982.

Portaria p/12.831/83 é Da Secretaria de Estado da Edué
cação.

Constituição do Estado de Santa Catarina - Artigo 164.

Resolução ne 32/9o/cao/sc.

Portaria 731 de 31/05/1990.

Para refletirmos a questão da educação à prevenção de
drogas é necessário formarmos uma concepção do homem. Que tipo
de homem queremos formar ou estamos formando.

A partir do conhecimento da realidade humana que podemos
entender o ..-- PROBLEMA DOS VALORES. A Educação destina-se.à promo

ção do homem. Este aspecto fica bem claro na Lei n9 5692/7l,_e,
com mais ênfase na Lei n9 7.044/82, quando se refere-à formação
necessária-ao desenvolvimento das potencialidades, preparação
para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania.
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O homem nasceu e foi criado para ser livre. A liberdade
é o fundamento de todos os valores. Valor é ação. O homem não
é determinado, é livre porque pode escolher. A liberdade con
siste numa escolha em cada circunstância concreta e particular.
Ser livre é estar comprometido com o outro, é ser responsável
pela liberdade do outro.

Na educação a liberdade pode ser concretizada pela ação,
isto é, pela ação consciente que melhor pode ser realizado.
Através da valorização da existência e da essência do homem, a
educação pode ajudar a criar a cultura, no sentido da valoriza
ção da vida, conservando os valores essenciais para uma vida
mais_agradãvel sem dependência às drogas.

A educação humanista, voltada para o progresso do homem
como sujeito, deverá favorecer ao mesmo, a escolha de seus pro
prios valores, distinguindo-o dos animais, não havendo limite
para o seu crescimento como pessoa humana, tornando-o um ser
social na busca contínua dos verdadeiros valores.

.O professor, agente fundamental do processo educativo,
pode refletir com os alunos sobre a hierarquia dos valores in
telectuais, econômicos, religiosos, filosóficos, ideológicos,
sociais e demais valores que fazem parte do cotidiano da pes
soa humana. O professor consciente destes valores, contribuirá
para que os objetivos educacionais indiquem os alvos de ação,
procurando formar um aluno com decisões objetivas e concretas,
sabendo valorizar a sua vida, como um todo. O conhecimento hu
mano é algo inacabado que é feito a cada dia, em.cada minuto,

psr nos todos.
Na Escola pode-se abordar, além da informação científi

awefereciâa aos alunos, sobre os malefícios das drogas, nas
iferentes disciplinas do currículo escolar, outros temas de
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interesse, os quais poderão ser trabalhados em atividades sis
temáticas de prevenção.

Evidentemente que para o desenvolvimento dos temas de
ve-se considerar a preparação dos educadores e do próprio am
biente escolar.

"A prevenção ao uso de drogas, às doen
ças sexualmente transmissíveis, à AIDs,
as relações com o meio ambiente,.o trân
sito e optrabalho serão temas incluídosnos curriculos do ensino fundamental e
médio. Oficializa os novos programas es
colares, ao assinar protocolo de inten
ções. O objetivo é implantar o ?rograma
Nacional de Valorização da vida. Utiliza
o incentivo ã prática esportiva e ao la
zer, contra o uso indevido de substân
cias psicoativas. A idéia já conta com e
apoio da OMS (Organização Mundial da Sau
de) e do Fundo das Nações Unidas para o
controle do Abuso de Drogas. A escola vai
.se transformar em uma verdadeira barri
da contra as drogas." (CHIARELLl,,p.2)

A principal característica da campanha refere-se à mu
dança de orientação metodológica. A partir de agora as escolas
darão ênfase a um trabalho de esclarecimento sobre os aspectos

fã?

nocivos à vida, causados por drogas como o álcool, tabaco, tran
quilizantes e entorpecentes. A proposta básica é mostrar o con
traponto de fatos positivos e contemporâneos, como a defesa da
natureza, nutrição adequada e uma postura responsável no trân
sito. A droga É um dos fatores contrários a esse equilíbrio.

Os assuntos relacionados às drogas, poderão garantir a
interdisciplinaridade sendo envolvidos em todas as disciplinas

(5) Assunto extraído do jornal Qiário Catarinense. Aids e drogas estão no currículo escolar. Florianopolis, O2 maio
1991, p.2

9
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usando-se linguagem acessível, tendo a considerar a série e
Igrau de ensino, com ênfase aos maleficios das drogas no orga

nismo e de modo especial, no sistema nervoso central.

Com estes aspectos desenvolvidos na medida do possível,
podemos atingir a uma maior sistematização da totalidade do
curriculo. Como também as escolas
que aprofunda além do trivial, as
ra que todas as atividades partam
tabelecendo pontos de ligação com
aluno, produzindo-se com.isto.uma
e eficaz.

necessitam de um referencial
questões de planejamento, pa
de determinados enfoques es
a realidade da vivência do
escola mais alegre, atraente

Selecionar, organizar, sequenciar e dar tratamento aos
conteudos de prevenção às drogas, constituem a própria função
social da tarefa escolar, um.dos.motivos da razão de ser da sa
la de aula.

Produzindo condições, de;modo que os alunos apropriem' . \ .A_. ._se desses conteudos, integrando-os as suas vivencias e condi
ções de vida e reelaborem-no numa visão mais crítica e dinâmi
ca do mundo físico, social, mental, etc..

O aluno é um ser de relações, com sua história pessoal
e social, unica e irrepetível, possuidora de idéias e valores
culturais próprios, adquiridos na classe social a que pertence

A interdisciplinaridade é um processo pelo qual se atin
ge o resgate da totalidade do conhecimento, dentro de perspecti
vas reais, concretas, possibilitando ao aluno, conhecimentos bá

sicos e necessários para o exercício da sua função social, ten
do em vista também de maneira clara, a prevenção às.drogas.
Sendo a interdisciplinaridade uma postura pedagogica e não como
uma justaposição ou apenas afinidade entre os conteúdos a serem
trabalhados, capaz de produzir a síntese da totalidade de conhe
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cimentos.

A grande meta das atividades de prevenção é dar condi
ções ao educando de não se envolver com drogas. Para tanto, a
vivência de valores como: vida, saude, justiça, amizade, famí
lia, responsabilidade, solidariedade, respeito às pessoas, ho
nestidade, religiosidade, a sua realidade social, discriminação
entre as classes sociais, divisão do trabalho manual e intelec
tual, supervalorização do trabalho intelectual em relação ao
trabalho manual, acesso ao produto do seu próprio trabalho, dis
criminação entre verdadeiros e falsos valores, aspectos jurídi
cos, políticos e ideológicos, que garantem a ordem social e eco
nômica, eufemismos que dissimulam a realidade da sua comunidade,
democratização do ensino-igualdade de oportunidade, a meritocra
cia, atribuição de culpa pela sua própria condição de privações.
Assim, parece importante que o meio acadêmico da área educacio
nal se sensibilize diante da questão da educação para a preven
ção do abuso do drogas, a exemplo do que ocorreu com a educação
sexual, que saiu das mãos exclusivas da área médica para ser re
pensada por educadores, psicólogos, historiadores e filósofos.
O problema das drogas É uma realidade que todos têm obrigação
de conhecer e enfrentar.

A comunidade deve colaborar e até mesmo pressionar as
autoridades para suavizar e controlar o uso indevido de drogas.
A prevenção 6 sem duvida, um programa que exige sacrifícios e
doações. As crianças e os adolescentes para atingir a maturida
de, necessitam de apoio e orientação de seus pais e mestres;

Alguns temas são imprescindíveis para se conseguir os
objetivos com referência ao controle do uso de drogas, atravésã _ . 6do reforço dos valores, tais como:( )

(6) maiores informaçöes sobre os temas no documento:
SANTA CÂTARINA._ seçretaria de Estaae~aa Educação. rrogga
ms.eistemá1=i¢ode¿prevonç§,° às droaam subsídios para 0educador. jn9 1. Florianopolis, 1989.
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- Família:

Continua desempenhando um papel significativo na vida
emocional das pessoas. Por isso a cultura, moral, religião, os
valores do grupo e de suas respectivas famílias não podem ser
ignorados. É preciso levar em.consideração os muitos males tra
gicos que atingem o casal e a família de hoje com.infidelidade,
violência, álcool e drogas.

- Adolescência:

É importante que se fale da adolescência para o adoles
cente, bem como, a compreensão e aceitação das transformações
físicas, psicológicas e a perda da identidade infantil e a bus
ca de.sua nova identidade. Ao buscar no grupo a identidade amea
çada através das mudanças e ao identificar-se com este, sente
se mais protegido. No grupo, aceito e familiarizado e valoriza
do, passa a transferir a dependência da família para o mesmo,
aceitando também seus usos, costumes e rituais. Daí o perigo
do adolescente buscar um grupo onde o uso de drogas faz parte
de seus rituais.

- Sexualidade:

A prevenção ao uso de drogas pode atingir todas as di
mensões do desenvolvimento humano incluindo a sexualidade, in
tegrando na programação como um todo, tendo em vista que há uma
profunda relação entre drogas, sexo, Aids e doenças sexualmente
transmissíveis. O educando se sente pressionado entre valores
diversos veiculados pelo sistema de comunicação de massa e os
transmitidos pela família e escolas, valores muitas vezes con
traditórios, gerando conflitos.

äg- Relacionamento :

.Na histõria das pessoas usuárias de drogas, frequente
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wmente aparecem problemas de relacionamento na família, com ami

gos, na escola. Podemos usar técnicas específicas de autoconhe
cimento e relacionamento grupal, para que, os adolescentes su
perem as dificuldades ds relacionamento e de participação de

kgíupo.
- Religiosidade:

As rápidas transformações pelas quais o mundo passa, têm
esvaziado em.muitas pessoas o conteudo de religiosidade herdada
de seus pais. Quando as pessoas não tem mais fé, as necessida
des espirituais que passam a sentir podem leva-las a buscar o
elemento químico (drogas) para preencher este vazio existencial

- Amizade:

É de suma importância a presença de amigos na vida das
pessoas. No grupo de amigos o educando se desenvolve, se desco
bre, se identifica. É frequente encontrar adolescentes que tive
ram sua primeira experiência sexual ou com drogas, influenciado
pelos amigos. Pensar criticamente sobre a influência que exerce
a amizade.

7*- Meios de Comunicação:

Frente a tantos meios de comunicação e š pressão destes,
para mudar o comportamento e os valores da sociedade, o poder
destes de desestabilizar as Instituições, não se pode deixar de
lportunizar aos educandos uma analise crítica sobre eles.

- Mundo de Contradições:

Pode-se refletir sobre os verdadeiros e falsos valores,
que são fatores primordiais para compreensão do problema das dro
gas. Os valores caracterizam o ambiente moral e intelectual de
uma sociedade. Estes podem também dificultar ou proliferar as
drogas.
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- Poder de Decisão;

É possível considerar nesta questão, o educando na sua
globalidade e refletir a importância do auto-conhecimento para
uma tomada de decisão mais consciente. Entre os adolescentes, a
falta de decisão acertada É uma constante e muitas vezes o jo
vem é levado a usar droga por não saber dizer "não".

- Participação do Jovem na Construção da História:

Ha adolescência é a fase em que a pessoa sente necessida
de de pertencer a”um determinado grupo e com ele se identificar.

Na situação de regime democrático é salutar que o jovem
seja politizado. Analisar criticamente o momento histórico em
que vivemos, em termos de município, estado, país e mundo, orga
nizações comunitárias, clubes esportivos, recreativas, agremia
ções e procurar entender a realidade que o cerca, bem como, seus
direitos, deveres e seu papel na construção da historia.

- Projeto de Vida:

Ter um projeto de vida é ter objetivos a serem atingidos
a médio e longo prazo. Possuir um projeto de vida é ter uma ra
zão para viver, pode-se constituir uma idéia e força para dar
sentido à vida.

- Auto-medicação:

Por razões econômicas, sociais, culturais a auto-medica
ção já É hábito na população brasileira, passando de pai parafi 0 of ;_"_,....4' v

~Os medicamentos são como uma faca de dois gumes: ao mes
mo tempo que sanam certos problemas, concomitantemente prejudi

cam outras partes~dosorganismo.

A educação para a saude é uma necessidade imperiosa junto
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.aos educandos, cujo aspecto da auto-medicação deve ser traba
lhado.

- Tabagismo:

O fumo É uma das drogas mais comuns. É altamente nocivo
e seu uso muito propagado.

O tabagismo é o maior problema de saude publica, no mun
do atual e um dos maiores desafios que se defronta a medicina
preventiva do nosso tempo.

O fumo é uma droga que causa dependência fisica, psiqui
ca e tolerância.

L-al*

- Álcool:í- z
Apesar de ser de uso comum e que esse uso seja legaliza

do, o álcool nem por isso deixa de ser uma droga. Refletir sobre
os malefícios do álcool no organismo, os problemas psicologicos,
sociais e familiares que se criam devido a doença do alcoolismo

- maconha:¡¡k ___ä_ _`
A ação da maconha sobre o sistema nervoso central é bas

tante danosa, variando apenas na intensidade de pessoa para pes
soa, qualidade e quantidade da droga e freqüência do uso. Outro
aspecto é em relação aos acidentes de carro. O problema diz res
ppeito a diminuição da capacidade de perceber os estímulos e a
alteração da coordenação psicomotora do motoristaf lfeta ainda,
a memória, coordenação, habilidade de pensar, ler, resolver pro
blemas, etc.?

- Cocaína: c
¡ É bom alertar o jovem sobre as conseqüências do uso da

¡ Y

Êcocaína, via intravenosa, devido ao perigo da contaminação (se
Âringa) e transmissão de Aids.
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É importante que a opção para não usar droga, seja pe
los valores que busca viver e não somente porque e proibido.

- Drogas Volãtsis:z L __ __ __.‹zz:=¡"fí' __ _ É
Na dificuldade da obtenção de drogas, aliado ao alto

preço destas no comércio ilícito, uma nova moda surgiu, que é
a inalação de substâncias voláteis. Os malefícios produzidos
pelas drogas voláteis no organismo, como a intoxicação, que
provoca problemas neurológicos, lesões nos rins, fígado, pul
mões, morte por edema agudo cerebral e por asfixia (saco plás~
tico).

~ Alimentagão - a aparência que envenena:(7)_r ¬..

Os "lobbies" da industria não deixam que os meios de
comunicação debatam os problemas que os aditivos químicos cau
sam a saude publica.

A cada minuto, surgem no mundo, milhares de bocas para
serem alimentadas.

Os aditivos são usados para dar gosto, cor, viscosida-
de, textura, aparência e evitar ou retardar alterações oxidati
VES .

Diversos estudos evidenciaram o efeito.cancerígeno no
corante vermelho Amarante ou Bordeaux, que está proibido nos
EUA, mas é usado legalmente no Brasil.

No-caso das latas consumidas, há o problema do chumbo
das soldas das juntas.

(7) Assunto extraído da Revista Terceiro mundo. Rio de Janei-  0  0
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Há notícias de edições inteiras de livros, que discutem
o assunto, esgotarem-se de um dia para outro, nas livrarias de
todo o país, porque uma ou outra industria mais atingida compra
todos os exemplares.

- Repensar a vida é perguntar-se pelo seu sentido:(8)

A cada dia podemos dar um novo sentido à vida a partir
dos valores que temos e defendemos. É necessário objetivos e
valores claros e sõlidos para nortear e fundamentar o porquê
viver. Cabe desenvolver a capacidade de discernimento na tare
fa de identificar contradições.(9)- A Televisão:./' í ã ` "fg

Milhões de crianças no Brasil, passam em média; quatro
horas diárias diante de um aparelho de tevê.

oO.mundo infantil, geralmente acrítico, passivo, onde sem
dúvida, a TV terá decisiva interferência na representação que a
criança formará da realidade. Como mercadoria, a TV vende valo
res, produtos de limpeza, idéias, sentimentos, atitudes, causan
do até o embotamento da capacidade crítico-reflexiva das pessoas
É bom refletir se a TV, enquanto fenômeno sociológico fabrica
pseudoànecessidades ou espelha as reais necessidades? Não esta
rá criando obseesões consumistas, modelos de vida e alienação
cultural?

(8) Maiores informações no jornal §undoJovem. Porto Alegre,
Ano XXVII, nfl 207, jun. 1989. p.l9.

:(9)”Outras informações na obra:
nszemae, A .L.m.¡~1e. az REZENDE, m.B.‹1e; àitévë e açqriazzçça

gue te vê. São Paulo: Cortez, 1989. l0lp.



- AIDs: (10)

É uma doença infectocontagiosa e transmitida principal
mente através de relações sexuais e do sangue. Doença de longa
incubação, mesmo depois que a pessoa sadia se contaminou com e
virus HIV, poderá levar muitos anos até desenvolver a doença

- Propaganda: (ll)

São várias as técnicas de propaganda:

l) a
2)

3)

4)

5)
6)
7)

3)
9)

10

técnica
técnica
técnica
técnica
técnica
técnica
técnica
técnica
técnica
técnica

autoridade;
maria-vai~com~as-outras;
transferência;.....-..;

rãtulo;
consolidação do ego;
identificação;
supersimplificação;
fabricação da imagem;
hipnotismo;
analogia forçada.

(10) Assunto extraído da apostila:
CRUZ,“E.F. da. Aids. Secretaria de Estado da Saude,

Coordenadoria Estadual do Setor de Doenças Sexualmente
Transmissíveis, DST/AIDS. Abr.l99O.

(ll) Assunto extraído da gevistàao Professor. Jan /Mar 1990P  o H E d
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3 .2 1 - coNcE1TUA'RIo Bflsico

ã%Ànf€t&min&S2 estimulantes(12›.
§k`Alucin6genos: "são os que condicionam o funcionamento

anormal quanto à manifestação mental, chegando ã alucinações.
Lsn (âictiiamiaa ao ácido lisërgico). eanabis sativa (maconha
Tetrahidrocamabinol-THC). Mescalina (peiote). Psilocibina - ou
tros.”(l3)

‹Ê$Barbituricos: "formam o rol dos vulgarmente chamados
(12)'remédios para dormir'"

_ Classificação dos Psicotrõpicos:(l2)
". Psicoléticos: a) hipnóticosf b) neurolépticos; c)

c) tranquilizantes.
. Psicoanaléticos: a) estimulantes da vigília;

b) estimulantes do humor.
. Psicodisléticos: a) alucinõgenos ou despersonalizan

tes.”
`¶L--Crise de Abstinência: "a falta de suprimento corriquei

ro do entorpecente, o organismo se ressente e deflagra sinais
que variam em função do toxicoa (náuseas, convulsões, vômitos,
excitação, etc.)”(l2)

f Dependência: "ocorre a dependência física e psíquica"
.ãPsiquica: necessidade de satisfazer a uma exigência

emocional ou pessoal do dependente;
. Física: consiste na adaptação fisiológica do corpo a

droga. No efeito, o corpo desenvolve uma cons
tante necessidade da droga."(l2)

- Droga: "-É qualquer substância que, quando introduzida_ 5
no organismo vivo, pode modificar uma ou mais funçoes."(l3)

. drogas que baixam ou reduzem a atividade mental:
tranquilizantes;

. drogas que elevam ou aumentam a atividade mental: es
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timulantes;
. drogas que produzem desvios e distorções de ativida, \

de mental: alucinogenos.”(13'
- Entorpecentes: "substâncias naturais ou sintéticas,

simples ou compostas, que produzem sensação de torpor, sonolên
cia, lassidão, relaxamento."(l2)

- Estimulantes: "são as que proporcionam maior atividade
..(13>do*SNC.

- Farmacodependência: "é um estado psíquico e algumas ve
zes físico, resultante da interação entre o organismo vivo e uma
doença, caracterizado por reações comportamentais e outras, que
sempre incluem uma compulsão para tomar a droga de forma conti
nua ou periódica, a fim de experimentar seus efeitos psíquicos
e às vezes, evitar o desconforto de sua ausência."(l3)*

- Psicotrõpicos: denominação para designar vulgarmente o
que chamamos de "tóxicos ou entorpecentes."(l2)

- Tóxico: "etimologicamentez vem do grego 'toxikõn' (ve
neno + mania), significa loucura. São substâncias que ingeridas
habitual ou regularmente, intoxicam o organismo, podendo ocasio
nar alterações somãticas, psíquicas ou ambas, dependendo a sua
atuação de fatores diversificados, dentre os quais distinguimos
os farmacolõgicos e psicolõgicos."(l2),_iii/¿_ - Í

- Saude: "é um estado de completo bem estar físico, men
tal e social e não apenas ausência de lesões."(13)

.Â Tolerância: "estado de adaptação caracterizado pela di
minuição das respostas ã mesma quantidade de uma droga, ou pelo
fato de ser necessária uma dose maior para produzir os efeitos
anteriormente obtidos."(l3)

Ê*'Toxicomania: "ë o estado de intoxicação periódica ou
crônica, prejudicial ao individuo e a sociedade, determinada pe
lo concusmo repetido de uma droga, em que há um invencível dese
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2

jo ou necessidade de consumí-la."(l“)
e- Vício: "estado de intoxicação periódica ou crônica,

prejudicial ao indivíduo e è sociedade, provocado pelo consumo
repetido de uma droga (natural ou sintética)."(l2)

(12) SILVA,_J.M.da. Toxicosz os que os pais devem saber. São
Paulo: Paulinas, 1987. p.l7-27; p.38+43.

(13) SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. Dro
gas: classificação - efeitos. 1991.



4.0 - METODOLOGIA

4.1 - DELINEAMENTO_DA PESQUISA

Projeto de levantamento com pesquisa de campo de cará
ter teórico.

4.2 - DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO E DA AMOSTRA

Foram envolvidos BO professores da rede estadual de ensi
no de Santa Catarina, de 19 e 29 graus, atuantes em todas as
áreas disciplinares, pertencentes aos Colégios Estaduais: Barão
de Antonina, Francisco Isabel e Maria Paula Feres; e das Escolas
Básicas: Cristo Rei, Gustave Friedrich, mário ae O. Goeldner e
Santo Antõnio.~

*¢4.3 - MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS

4.3.1 Â Metodologia da Pesquisa Bibliográfica

l. Localização.de obras sobre O assunto.
.2. Leitura prévia das obras.
3. Transcrição, anotações em forma de resumos, através

de~citaç5es de idéias e fatos pertinentes à pesquisa.
4. Montagem do texto_que se constituiu na fundamentação

teorica.do trabalho.
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4.3.2 - Metodologia da Pesquisa de Campo

1. Escolha da amostra.
Í- .an

2. Elaboração do plano para implementação da prática pe
dagógica.

3. Instrumento para coleta de dados, questionário.
4. Validação do instrumento: questionário.
5. Implementação do trabalho e coleta de dados.
6. Organização dos dados para se constituir no item evi

denciação dos resultados.
7. Interpretação e discussão dos dados.
8. Conclusões e recomendaçães.
9. Trabalho de datilografia.
10. Entrega oficial do trabalho.

4.4 - DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS

Questionário contendo 12 questões, onde procurou-se ela
borar questões claras, possibilitando respostas objetivas e sub
jetivas, tendo como intenção conseguir dos professores componen
tes da amostra a maior abrangência possivel nas respostas, a fim
de se obter resultados significativos e mais proximos da reali
dade, proporcionando maior suporte e segurança para se trabalhar
os objetivos propostos na pesquisa.
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4.5 - nescnxçlo né cotemâ na nânos

O questionário foi distribuído a 80 professores de 19 e
29 graus pertencentes a 7 unidades escolares da rede estadual
de ensino, onde foi discutido e explicado a razão do mesmo, e
qual foi aceito e respondido pelos respectivos professores e
posteriormente no prazo de uma semana, o questionário devidamen
te preenchido, foi recolhido. Todos os dados foram computados e
analisados conforme pode-se observar no decorrer do presente
trabalho.



5.o - ANÁLISE nos Dânos

5.1 - TRATAMENTO DOS DADOS

Os dados que se seguem foram organizados questão a ques
tão, conforme o instrumento trabalhado. Desta forma, na seção
seguinte serão apresentadas as principais conclusões dos resul
tados obtidos e, arroladas as respostas dos informantes da pes
quisa.

5.2 - EVIDENCIAÇÃO E DISCUSSÃO Dos RESULTADOS

Questão ng l - Para você o que e droga?

a) Análise e apreciação sintética

Pela pesquisa constata-se que os professores-pesquisados
têm noção do significado da droga, todos responderam de maneira
convincente.

b) Evidenciação

1. "Vícios que prejudicam a saude. Algo destruidor, capaz
de provocar a morte do ser humano".

j 2. "É tudo aquilo que é utilizado para que o corpo e a
cabeça estejam 'fora de Õrbita'".

3. "São vícios que prejudicam a saude”.
4. "A droga é todo o vicio que prejudica a saude, tantoÍ . .mental como fisica".
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5. "É que se usa para modificar a reação das pessoas pe
rante determinadas situações, as quais se tornam mais faceis."

6. "A droga vicia e prejudica demais a saúde".
7. "Vícios ou males que prejudicam a saude física ou men

tal".
8. "São 'produtos' com efeitos alucinõgenos causadores daÀ . ' . . Í . dependencia fisica e mental e de dificil tratamento".
9. "Instrumentos de consumo tóxico, proibido pelas leis,

mas muito difundido".
10. "É um mal muito grande, a todos que usam, pois acaba

completamente com o ser humano"

ll. “É tudo aquilo que afeta a saude física e mental do
indivíduo".

12. "Drogas são substâncias ou ingredientes farmacológi
cos que quando usados inadequadaments causam dependência física
ou psíquica".

13. "Droga É um mal que pode ser evitado".
14. "É todo remédio ou substância que age sobre o sisteÍ .ma nervoso, fisico ou mental".
15. "Meios que prejudicam a saude".
16. "É o refúgio que os fracos e desorientados usam para

sobreviver".
17. "Substâncias alucinogenas, que provocam dependência".
18. "É uma dependência de algo que pode ser substituído

por lazer, amor, conselho".
19. “É algo que vai matando aos poucos, uma verdadeira

droga, algo que destroi".
20. "Algo que surgiu para iludir os jovens que buscam al

go de novo".

21. "É um meio que os jovens, buscam para fugir de suas
frustrações, levando-os à destruição".

22. "Produto químico que causa dependência e no seu uso. \ A . I . .continuado levar o ser humano a decadencia fisica, emocional e
moral".

23. “É um elemento químico que leva o jovem a viciar e
tornar-se dependente".

24. "É a completa alienação do individuo".
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25. “Fuga da realidade".
26. "É uma coisa perniciosa, destrutiva. Como o proprio

nome diz: uma droga".
27. "Toda_e qualquer substância que torne o indivíduo

dependente dela".
28. "São produtos que podem fazer um indivíduo viajar na

"sua imaginação e que depois o leva para a dependência e poste
rior desintegraçao na sociedade".

29. "São substâncias que podem causar dependência no oro ' 0 ' O 'ganismo do usuario, podendo causar serios problemas".
30. "São substâncias que têm o poder de agir sobre a men

te, ou seja, de afetar o sistema nervoso central".
31. "É tudo 0 que pode modificar a perzønaiidaae ao in

divíduo".
32. "Qualquer tipo de medicamento".
33. "Uma dependência química ou doença física dando a

uma compulsão mental".
34. "Todos os tipos de vícios que prejudicam a saude".
35. "Droga é todo produto ingerido ou inalado e que ve

nha a alterar o comportamento".
36. "Ê algo que faz mal ao organismo e causa dependên" 0
37. "Tudo o que faz mal ao organismo".
38. "É uma falta de auto-afirmação".
39. "É tudo aquilo que prejudica o corpo, tráz conse

qüências maleficas ao organismo".
40. "Droga é um meio de fuga dos problemas".
41. "Droga É uma substância prejudicial à saude a qual

é usada na maior parte dos adolescentes".
42. "Näo sei".
43. "Tudo aquilo que possa prejudicar a saude, alcool,fumo, etc.". "
44."É o contrasenso de muitas coisas, da vida, do amor".
45. "É um mal que se espalha no mundo, como busca evasi

va e errônea de um objetivo, que nao se atingiu, pela falta de
um ideal ou fracasso do mesmo".
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46. "Tudo aquilo que faz mal ao nosso corpo (organismo)".
47. "É algo que altera o bom funcionamento do organismo"
48. "É uma série de produtos químicos ou naturais, que

uma vez ingeridos tornam o individuo dependente".
49. "É alguma coisa que nos prejudica, fumo, álcool, dro

gas injetáveis".
50. "Uma das maneiras mais tristes que o ser humano en

controu para provar sua incapacidade”.
51. "Tudo o que gera dependência".
52. "É tudo o que cria dependência e que possa trazer

trágicas conseqüências para os que dela dependem".

53. "Ê toda substância que pode provocar dependência,
desde medicamentos ao fumo, alcool e outros toxicos".

54. "Sâo produtos naturais e/ou artificiais, que quanto
introduzidos no organismo prejudicam a fisiologia normal do corI ' . I . . .po, atraves de efeitos tanto fisicos como psíquicos".

55. "Pode ser tudo aquilo que de uma maneira ou de outra,
prejudica a saude".

56. "É tudo aquilo que se usa e acha que está fazendo bem,av lmas, nao esta".
57. "É o câncer que a sociedade pode e deve combater".
58. "É tudo aquilo que leva as pessoas à dependência".
*59. "É tudo aquilo que é prejudicial à saude."
60. "É tudo que torna dependente uma pessoa, pode ser ree , . . Imedios, ou mesmo maconha, cocaina e outros".
61. "Toda e qualquer substância que alterar a conduta do

ser humano de maneira prejudicial".
62. "Uma droga, além da dependência nâo tem serventia pa

ra nada".
63. "Tudo o que é nocivo para o organismo".
64. "Droga é qualquer substância ou ingrediente que se

aplica em tinturaria, farmacia, etc.".
65. “É qualquer produto que seja maléfico à saude humana".
66. "Qualquer substância prejudicial a saude, ao organis

mo".

67. "É tudo o que prejudica o organismo".
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68. "Ser dependente de algum tipo de produto (álcool,
fumo, droga propriamente dita)".

69. SSão substâncias que podem causar sérios problemas
ao organismo dos viciados, inclusive a morte".

70. “Para mim 5: esta cada vez mais poluindo a humanida
de (criancas, jovens, até velhos)".

7l. "Qualquer substância que faz mal ao organismo".
72. “Substância prejudicial em todos os sentidos".
73. “É tud aquilo que é prejudicial à saude, ao corpo

humano. O álcool, o fumo também é uma droga com a diferença que
eles são permitidos pela sociedade”.

74. "Um alucinogeno".
75. “Algo que cria dependência".
76. "É qualquer substância ou ingrediente que se aplica

em tinturaria, farmacia, etc.".
77- "É um grande mal que jamais devera existir".
78. "É tudo aquilo que ingerido em excesso, provoca ao_ ` ~ I _ I _organismo uma reaçao contraria, toxica".
79. "É um entorpecente que o viciado usa para preencher

o seu vazio interior".
80. "Fuga, medo é buscar através dela, compensações paralv Í lv

suas frustraçoes que sera a soluçao dos problemas".

Questão n9 2 - O que você acha sobre os efeitos da dro
ga?

a) Analise e apreciação sintética

A maioria tem conhecimento teõrico sobre os efeitos da
droga, uma minoria pouco sabe a respeito.

b) Evidenciação

1. "Sei o suficiente, são os piores possíveis para aca
bar com o ser humano".

2. "São os piores possíveis".
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3. "Impotência sexual, aids, dependência da droga, pros. . ~ . Í .tituiçao, m1ser1a,.morte".
4. "Ê o estado onde fica tudo fácil para o viciado".
5. "Sim, ps efeitos são tão prejudiciais que levam a

pessoa ao desequilíbrio total, tanto como os que rodeiam tam
bem".

6. "É entorpecente, desiquilibra totalmente a pessoa,fora de seus sentidos normais. Tudo fica facil de realizar".
7. "Os efeitos sãohorríveis, às vezes chegando à mor

te".
8. “São efeitos desastrosos a nível físico, fisiologi

co, mental e social, criando uma dependência cada vez maior,. . - I . . i À .afastando o viciado da familia, amigos, ate a decadencia total"
9. "Efeitos maléficos, perde a saude no plano moral, in

telectual, etc.".
10. "Não sei muito, mas sei que a pessoa que usa drogas' - Opode chegar ate a morte, mas, com um pouco de vontade e agudaÍ _ øpode chegar ate largar o vício".
ll. ”Prejudica a saude e a sociedade, levando a cometer

atos bárbarøs e até a perda da vida."
12. "Causa lesões no sistema nervoso central, altera

çoes no humor, na percepçao, na cognaçao, coordenaçao motora e
na conduta”.

13. "A conduta transforma a vida do indivíduo podendo
ocasionar a morte".

14. "Pode agir como inibidores ou estimulantes físicos
ou.mentais, podendo causar dependência".

15. "Sei pouco, mas, suficiente para saber que destroem"
16. “Os malefícios que as mesmas causam".
17. Deixam a pessoa no mundo da lua, totalmente fora do

normal".
18. "Dependência, desconforto do organismo e outros".
19. "Segundo filmes e lendo, a pessoa não se domina é de

pendente, fica um verdadeiro animal".
20. “Causam o desajustamento social, o tédio, a destrui

çaotmoral".
21. "Caueam o desajustamento social, o tédio, a destrui

ção moral”.
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22. "Dependência física, emocional e moral do ser huma
no até à morte".

23. "O jovem fica fora de si e comete estupros, assaltos
sequestros e a morte".

24. "Diminui o rendimento, a performance de vida do de
pendente".

25. "Que causa dependência e deforma o comportamento”.
26. "Que leva à loucura, dependência e à morte*.

danos irreversí
fatos, etc.”.

“Quando usados em excesso provocam27
veis;.loucuras, alucinações, desligamento dos'

28. "Pouca coisa".
29. "Os efeitos são diversos: age como entorpecente, alu

cinõgeno, excitante, criando ilusões psíquicas”.
30. "Que ele cria fármaco-dependência: o vicio e o hábi

to:
-319 dependência física;
- 29 dependência psicologica".
31. “Anomalias psíquicas e físicas, doenças, efeitos so

ciais, brigas".
32. “Que tem efeito, principalmente sobre o sistema ner

voso central".
33. fiCausaalucinaç5es, doenças físicas, desvio da per

sonalidade".
34. “Que são terríveis e na maioria dos casos, causa da-. Í .nos 1rreparave1s.“
35. “Sabemos que as drogas são maléficas aos traficantes

e para os dependentes, ou viciados que nao respeitam os princi
pios humanos".

36. "A pessoa não tem disposição para fazer nada, fica 0
olhos vermelhos".
37

com os

. “Tira a liberdade da pessoa”.
38

39
do estado

40

41

42

. "Um desequilíbrio geral do sistema nervoso central".

. “Perda das noções das coisas, do raciocinio, enfim,
normal de agir".
. 'A droga mata lentamente".
. "Tira o viciado do mundo real”.
. ”Nada".

`.
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43. "Deixa a pessoa alegre, extrovertida, retarda os re
flexos".

44. "São os piores possíveis para a degeneração moral,
psíquica e social do ser humano".

45. “DestrÕi o idealismo, a juventude, a boa formação da
pessoa, causa doenças, leva a prostituiçao".

46. “Sei que é prejudicial a qualquer ser humano".
47. *As drogas alteram o comportamento, as pessoas agem,

tomam atitudes as quais nunca fariam em seu estado normal".
48. "Creio que de início, a droga deve produzir o efeito

desejado, levando a pessoa a um estágio de satisfação e confor
to. ?orém a dependência leva à progressiva destruição física e
mental do viciado".

49. "Todas são prejudiciais, principalmente quando criaà . - ' \
dependencia e pode ate levar a morte".

50. ~
Sl. ”Causam doenças até a morte".
52. "Atingem principalmente o sistema nervoso central”.
53. "São vários: físicos, mentais, familiares e sociais".
54."Desgaste físico, roubo, suicídio, violência."
55.“Alucinaç5es, euforia passageira, morte prematura,

crimes”.
56. “Emagrecimento, dor de cabeça e até mesmo a morte".
57. "Insegurança e medo de todos, dependência em todos os

sentidos e o pior, morte prematura”.
58. Fmuitos, há tempo, utilizam-na para esquecer certos

problemas”.
59. "Sei que leva a uma grave doença e no fim à morte”.
60. *As drogas geralmente levam à morte”.
61. "sãø fáceis de adquirir, dificeis ae eiiminá-ias, im

possivel que nao deixem sequelas".
62. «má formação do ser humano, dependência, loucura".
63. "O suficiente para saber que para ter determinadas

emoçoes nao precisamos dopar o organismo".
64. "O indivíduo fica dependente, por uso abusivo, eu sei

muito pouco sobre os efeitos que ela causa".
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65. "Causam 'dependências', no organismo, tornando-o
'viciado', no produto".

66. "Podem causar alucinações, ou até mesmo levar a pes
soa à morte".

67. "Afeta principalmente o sistema nervoso central,
causando desequilíbrio emocional, euforia, alucinações, enfim,
tira a pessoa do seu estado normal, para outro que é passagei
ro também causa intensa depressão, depois ocorrem alterações
nocivas no comportamento. Depois que passa o efeito a pessoa
sente um enorme vazio".

68. "Que a pessoa fica dependente levando até a morte".
69. "Suas manifestações vão repercutir na esfera psiquiI . .ca, somatica e neurovegetativa."
7O."Para o drogado é para sentir-se numa boa. Para os fa

miliares do drogado e aguentar um furacão".
71. "Que pode chegar ao limite máximo à.morte".
72. "Muito pouco, somente orientações básicas".
73. 
74."Provocam alterações genéticas".
75. "Destréi as células nervosas".
76. "O indivíduo fica dependente por uso abusivo".
77. -
78. “Os efeitos são variados dependento_do que a pessoa

ingeriu e a sua quantidade".
79."Sendo entorpecentes, são alucinõgenos."
80. “Que ela cria um mundo de fantasia na mente daquele

que usa. Afasta-o do mundo real”.

Questão n9 3 - Você acha possivel o educando recusar dro
gas?

sim = 79 Nãø z Ol
a) Análise e apreciação sintética

Pelas respostas constata-se que dos 80 professores, ape
nas Ol respondeu que não acha possível o educando recusar dro
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gas. Conforme a opinião: "Porque nem todo educador é um recursor
de drogas”.

b) Evidenciaçšo: Justificativa

1. *Desde que esteja consciente dos seus efeitos".
2. "Através da conscientização".
3.."Desde que ele tenha conhecimento do mal que a droga

traz".
4. "Bastam que saibam do que realmente se trata".
5. "A força de vontade É que vale".
6. "Desde que ele seja consciente e responsável por seus

atos".
7. "Não há uma regra geral, pois cada individuo responde' I I , uvpor seus atos, para alguns recusar e facil, pra outros nao".
8. "É preciso que ele esteja bem orientado a esse respei

to pelos pais e educadores. É importante que ele tenha uma famí
lia bem estruturada”.

9. "SÓ depende da pessoa".
10. "O educando precisa ser bem orientado quanto aos efei

tos das drogas. Sentir-se seguro com relação a si mesmo, pais e
professores".

11. "Se ele tem os pes no chão, sabe o que faz, onde anda
e com quem anda".

12. "Se tiver um caráter forte e for bem preparado sobre
os males que ocasionam".

13. "Sendo bem orientado sobre o assunto".
14. "Sendo bem orientado sobre o assunto".
15. "Depende de sua formação, a estrutura do lar, esclare

cimento a respeito das drogas, etc.".
16. "Se for bem orientado pela família e escola".
,17. “Se for bem orientado pelasfamília e escola".
18. "Desde que tenha sido orientado, que tenha o apoio

familiar, boa convivência em casa e com amigos".
19. "Porque ele deve valorizar seu corpo e zelar pela suaIsaude".
20. "Porque muitos têm orientação na família".
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21. "Sabendo que ela faz mal à saude e que depois que
entra édificil sair".

22. "Quando for bem orientado anteriormente".
23. "Desde que ele esteja bem orientado sobre os riscos

e as conseqüências".
24. "Desde que seja alertado, amado, tenha bons princi

pios. Deve ter ocupação fora do periodo escolar, atividades fí
sicas, por exemplo".

25. "Se o jovem
compreensao e amor".

tiver uma família que oriente. Que haja

26. "Desde que orientado para tal".
27. "Basta querer, ter formação para isso".
28. "Se ele for

efeito, ele recusará a
29. "Através de
30. "Se ele for

bem orientado, estar consciente do seu
droga".
conselhos".
uma pessoa forte e dono de si".

31. "Desde que ele esteja bem conscientizado dos proble
mas que possam surgir, ele rejeitará".

32. "Devido a conscientização por parte de pais e profes
sores".

33. "Se ele for devidamente esclarecido sobre drogas e
for uma pessoa equilibrada emocionalmente".

34. "Se ele tiver uma boa formação, apoio de familiares
e principalmente vontade propria".

.35. "Ele poderá recusar a droga, se souber a realidade de
que seja a droga e principalmente seus pontos negativos".

36
aceitar".

37
orientado

38. "Desde
39. "Pois,

aceitar".
40. "Desde

'vel".
41. "Desde

bre o problema".

. "O 19 contato dificilmente ele irá com interesse de

. "Desde que tenha uma vida familiar sadia e que seja
para a não utilização delas".

que ele esteja preparado ou educado para tal"
se tiver suas idéias no lugar, ele nunca vai

que tenha uma boa estrutura, pode ser possí

que seja bem estruturado e conscientizado so
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42. "Depende muito do seu estado de espírito, sua educa
ção e sua capacidade de escolher, sim ou não".

43. "Porque tudo depende do amadurecimento".
44. "Se ele for bem orientado, tanto na escola como no

lar".
45. "Desde que ele esteja bem orientado, conhecendo as

sim a droga e sabendo sobre os seus efeitos maléficos".
46. "Se ele for bem preparado, se existir muito diálogo,

.uma boa estrutura".
47. "Pela informação sobre a mesma".
48. "A pessoa que sabe os seus efeitos irá pensar duas, 0vezes antes de experimenta-las".
49. "Boa orientação dos pais e educadores".
50. "Educando".
51. "Com compreensão e paciência".
52, "Ele poderia recusar, se em casa ele recebesse uma. _ _ ou , _ Q .orientaçao mais adequada quanto as drogas".
53. "Somente através da conscientização e debates".
54. "Desde que ele conheça os efeitos maléficos das dro

gas".
55. "Desde que ele seja suficientemente esclarecido sobre. . .fz

os efeitos nocivos, na certa ele recusara".
56. "Todo ser humano sente o desejo natural de ser aceito

pelo grupo. Esse desejo e acentuado no jovem. Em busca de afir
maçao".

4 57. "Pelo fator educacional, transmitidos pela valoriza
ção da família e pelas informações da escola".

458. "Desde que ele esteja maduro o suficiente, sobre os
seus efeitos. Para isto devera estar em perfeito estado de equi. Í . .líbrio fisico, mental e social".

59. "Se ele tiver uma estrutura familiar sólida, sem pro
blemas e, se for bem informado na escola sobre os efeitos da
droga, dificilmente ele experimentarã".

60. "Não é preciso de drogas para sermos felizes".
61. "Desde que ele tenha uma boa estrutura, orientação e

apoio dos pais, principalmente".
62. "Ninguém é obrigado a consumir".



39

63. "Se ele for bem orientado, pela família, pela esco
la e tiver bons relacionamentos, este indivíduo não se compli
cara”.

64. "Os jovens que têm boa formação familiar, que com
preendem os efeitos das mesmas, rejeitam-nas”.

65. "Desde que não aceite a primeira vez".
66. "Se ele tiver um bom preparo de casa, é possível".
67. "Dependendo da formação, de como ele foi orientado

sobre este assunto".
68. "Não contraindo o vicio. Causam várias dependênciasA . . . . ¡ . I .dependencia psicologica e fisica".
69. "Afastando-se de quem já usa. As mas amizades carre

gam os bons (que ainda não usam) para o mal caminho".
70. "Se for um educando com personalidade forte, sim, e

bem estruturado".

71. "Depende de sua personalidade, É bastante difícil
para o adolescente, mas, possível."

72. "Sendo alertados contra elas. Orientando desde cedo
já em casa, e, dando continuidade na escola".

73. "Alguns têm conhecimento dos males das drogas".
74. "Desde que seja instruído anteriormente".
75. "Se ele for bem orientado pela família, escola e ti

ver bons relacionamentos este indivíduo não se complicarã".
76. "Vai muito da educação e das companhias".
77. "Se ele for bem orientado, conscientizado, ele irá

recusar".
78. "Basta ele se sentir seguro de si, amparado pela fa

milia principalmente, e, ele não vai procurar refúgio nas dro
8aS"3

79. "Creio que o educando informado a respeito do malo u ,que ela vai causar em sua vida, ele recusara".
80. "Eorque nem todo educador É um recurso. de drogas".
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Questão n9 4 - A escola pode desenvolver um trabalho
que previna o uso de drogas?Sim =  Não = 1

a) Análise e apreciação sintética

se a escola pode desenvolver um trabalho que previna o
uso de drogas, apenas um pesquisado respondeu não, alegando que
"a escola não tem condições para que isso aconteça e existem or
ganismos mais poderosos para o mal".

b) Evidenciação: Justificativa

lo”
2. "Para estar ciente dos prejuízos causados pela mesma".
3. "Palestras, filmes, orientações nas proprias aulas".
4. "Ê a escola que diariamente tem acesso ae maior nume

ro de pessoas e pode realizar um trabalho abrangente".
5. “Desde que em conjunto, com pais, professores, alu

nos".
6. "Mostrar aos educandos o perigo e os riscos que sen

tem quando se injeta ou toma drogas".
7. "Uma disciplina que atue exclusivamente neste campo,

principalmente por um especialista".
8. "A escola é um preparo para a vida e portanto É um

meio de conduzir a criança, ou jovem por um caminho mais seguro"
9. "Com palestras, etc.".
10. "Com palestras, debates".
ll. "Por estar em contacto direto com o educando, a esco

la deve promover palestras, aulas sobre os assuntos. Alertar,
aconselhar, proporcionar outros caminhos".

12. "Constando do curriculo escolar".
13. "Porque a escola é o lugar onde a criança desenvolÍ .ve o seu senso critico".
14. "Nossa escola tem o Projeto 'Valorização da Vida'."
15. "Através de uma campanha envolvendo direção, profes

sores, pais, palestras, aos alunos e pais dos alunos, por médi
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co ou pessoa competente".
16. "Em todas as disciplinas, principalmente em Ciên

cias, Educação Moral e Cívica, Educação Religiosa, pode-se de
senvolver um bom trabalho".

17. "Através de palestras, slides".
18. "Sim. Através de conversa informativa, mostrando a.. - . . ' Í .realidade, conversas francas, sem artificios".
19. "A escola tem o dever de orientar seus alunos para

o bem viver, longe das drogas".
20. 
21. "Alertando sobre os prejuízos que ela faz em nosso

corpo, dando folhetos explicativos, passando slides de pessoas
dependentes".

22. "Se a escola não o fizer, está defasada quanto à edu
caçao".

23. “Através das disciplinas que abordam as questões da
saude e problemas sociais: Ciências, Biologia, Educaçäo Moral
e cívica, osssfl.

24. "Através de palestras com médicos, vídeos, depoimen
tos e orientaçoes de todos os professores".

25. "Orientando com palestras, pesquisas, trabalhos".
26. "Primeiramente haveria de se educar os pais quanto

ao uso de drogas pelos adolescentes".
27. "É o papel da escola, mas, precisa ter tempo e vonta

de de fazê-lo".

28. "Muitos jovens não têm,orientação de casa, portanto,cabe à escola orienta-los, preveni-los".
29. "Palestras...".
30. "Com filmes, palestras".
31. "Tentar atingir o jovem, o adolescente através de pa

lestras, videos".
32. "Através de palestras, videos".
33. "Porque possui profissionais com conhecimentos e que

estao ligados diretamente com o educando".
34. "Desde que possa também.contar com o apoio dos pais

e da comunidade".

35. "Pode-se passar informações através de palestras,
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pesquisas, leituras informativas".
36. "Se este trabalho for acompanhando as faixas etá

rias existentes na escola".
37. "Considero a escola como um processo fundamental na

prevenção contra o uso de drogas".
38. "A escola pode e deve prevenir o uso das drogas em

todas as disciplinas".
39. "Através de palestras, estudos dirigidos com os alu

nos".
40. "Todas as escolas em conjunto deveriam fazer um tra

balho com seus alunos".
41. "Treinando profissionais com material próprio para

essa finalidade".
42. "Porque na escola É discutido vários assuntos e a: _ I _droga e um problema comum e se deve trata-lo assim".
43. “Por meio de palestras".
44. "Esclarecimentos para educandos e pais".
45. "Tendo subsídios que auxiliem o educador a desenvol_ ~ _ ¡ver este trabalho e ele saiba o que e a droga".
46. "Se os educandos estiverem bem preparados e se hou

ver uma boa estrutura".
47."Sim. Quando estiver realmente capacitado para tal".
48. "Não só pode como deve, o alerta é saudável".
49. "Através de palestras (com médicos, pessoas da comu

nidade) vÍdeo...".
50. "Através de palestras, debates, conscientização so

bre o mal que toda a droga traz".
51. "Educando".
52. "Orientação adequada aos jovens".
53. "A escola tem todo o recurso para orientar o jovem

para que nao use a droga".
54. "Através de depoimentos de ex-drogados".
55. "Com palestras, filmes, etc.",
56. "Com palestras, com pessoas competentes sobre o as

sunto, filmes no vídeo, etc.".
57. "É um processo. Há necessidade de se repensar os mé
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todos e de uma forma globalizante e também os conteudos".
58. "Através de depoimentos, palestras, e aulas exposi

tivas".
59. "Através de educadores competentes, treinados para

este fim".
ç 60. "A escola e a família tem o dever de prevenir, pois

É aí que a criança passa a maior parte do tempo".
61. "Porém, com muito cuidado ao tocar nesse assunto, pa

ra que não tenha efeito contrario, ou seja, despertar o interes
se pela droga".

62. "Através de encontros, palestras, com pessoas habi
litadas para tal".

63. 
64. Mas, para isso ela precisaria de muitos recursos e

estudo sobre o assunto e pessoas entendidas no assunto".
65. "Orientando os alunos sobre os malefícios do uso da

mesma".

66. "Deve ser mostrado aos educandos os efeitos prejudi
ciais de qualquer tipo de droga".

67. "Orientando os alunos sobre o assunto".
68. "Lutar por uma juventude sadia através de palestras"
69. "Palestras de esclarecimentos sobre o uso de drogas,

feito em pequenos grupos".
70. "Expondo os problemas que envolvem os mesmos".
71. "Pode, dependendo da sua estrutura e de pessoal dis/ .

ponivel".
72. "Através de conversas, aproveitando as notícias que

os meios de comunicaçao repassam".
73. 
74. "Através de atividades desportivas, espirituais, so

ciais".
75. "Para que isto aconteça precisaríamos de muito estu

do sobre assuntos e pessoas entendidas sobre o assunto".
76o_
77. 4
78. "Através de palestras, seminários e demonstrações
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práticas dos efeitos das drogas".
79. "Através de diálogo com seus alunos. Informando-os

a respeito do mal que ela pode lhes causar".
80. "Não tem condições e nem estrutura para que isso

aconteça, existem organismos mais poderosos para o mal".

Questão n9 5 - Quais os assuntos que deveriam ser refle
tidos na Escola a fim de possibilitar
maiores esclarecimentos e possivel afasta
mento dos jovens às drogas?O _ , ~ _ I _a) Analise e apreciação sintetica

Os assuntos que deveriam ser refletidos na Escola a fim
de possibilitar maiores esclarecimentos foram os mais diversos,
a maioria, relativos a aspectos que objetivam a valorização da

'vid ur indo t mbém l s rofessores ue n"o os u `d"h a, s g a a gun p q a p s em 1 eias
'a apresentar. Também a escola é citada como estimuladora à dro

l

ga (medicaçao) quando o aluno apresenta qualquer dør, bem como,

fiquando a escola promove bailes, festas e são oferecidas bebidas&_'_,‹ __ ' ~b) Evidenciaçao

l. "Não existe um assunto especifico para isto, todos
bem orientados podem trabalhar em cima deste tema".

2. "Primeiro o fumo e a bebida".
3. "Todos os necessários: familiares, sociais, econômi

cos, etc.".
4. "Primeiro, eliminar os que distribuem a tal, depois

a orientação e melhor desempenho dos trabalhos".
5. "Todos que servissem de conhecimento e alerta".
6. "Devemos Verificar se há dependentes, aí então ini. 1 ~ . . /.ciariamos um trabalho de prevençao e o mais dificil, afastar o

dependente da droga".
7. "FamÍlia, espiritualidade, amizade, namoro, casamen

to, sexo".
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8. "Não tenho idéia do que seria debatido".
9. “O que säo, quais os efeitos das drogas, e que aconte

ce com o organismo da pessoa drogada".
10. "Harmonia familiar, uso indevido e exa erado de medi

camentos, educação sexual, estímulo a esporte e competições.
Discernimento diante da carga exagerada de anúncios que desfilam
pela propaganda, saber escolher amigos e em quem confiar, reu
nião com os pais".

1lo"'
12- "A destruição da pessoa viciada. O sofrimento da fa

milia".
l3o"'
14. "Explicações de como as drogas atingem o ser humano,. ' . A . 'seus efeitos sobre o corpo, suas tragicas conseqüenc1as,fitudo de

maneira real e clara."
15. "Os valores, o sentido da vida, a família, etc.".
16. "Valorização da vida, do corpo humano".
17. "Problemas sociais, familiares que o drogado esta se

destruindo e o traficante ficando cada vez mais rico".
18. "Nossa escola tem o projeto: "Valorização da Vida" e

nesse projeto os jovens têm sido bem esclarecidos".
19. "Conscientização do mal das drogas".
20. "Mostrar slides de pessoas dependentes, folhetos. Ex

plicar como pode se apresentar a droga, entre outras coisas”.
21. "Prevenção, conseqüências".
22. "Não tenho o que dizer, acho que já está sendo traba

lhado".
23. "Auto-medicação, fumo, bebidas, problemas familiares

que causam a depressão possibilitam a °fuga'".
24. "Esclarecimentos sobre o que é droga, muitos jovensou Í '

nao sabem o que e, e suas causas".
25. "Ainda acredito que a falta de diálogo entre pais e fi

lhos é que faz com que o filho use drogas".
26. "Relacionamento entre pais e filhos, amigos, é preciso

trabalhar este aspecto esquecido".
027. “Como ela é, como se apresenta, quem passa drogas, onde esta o erigo o ue ela faz ao ser humano".9 Q
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28. "Esclarecimentos sobre dependência que causam as dro
gas, prejudicando em todos os aspectos e dependente".

29. "Todos que colocassem o jovem de perto consigo mes' . . I .mo e soubesse escolher o que e bom ou ruim para si proprio".
30. "Seria preciso atingir aquilo que leva o jovem a

procurar as drogas, talvez algo ruim que ele esteja sentindo".
31. "A destruição física e moral proveniente das drogas.

As drogas não são uma fuga para os nossos problemas".
32. "A escola pode proporcionar a orientação científica. Í . ~ - sobre os efeitos maleficos das drogas".
33. "Os prejuízos e transtornos causados pelas drogas,

depoimentos, palestras por pessoas capacitadas".
34. "Efeitos das drogas, tipos de drogas. Como sair do

mundo das drogas. Como dizer não às drogas".
35. "Vícios tais como: cigarro, álcool, remédios. Famí

lia, namoro, amizade. Diversoes com responsabilidade, etc.".
36. "Conhecimento dos tipos de drogas existentes, suas

conseqüências e que podemos no mundo de hoje, viver muito bem
sem drogas".

37. "Efeitos das drogas. O vício. O difícil tratamento,
os males para a sociedade em geral".

38. "Mostrar a todos o que o vício das drogas, do álcool,
faz com os jovens".

39. "Mais amizades. Alcoolismo. Fumo. Auto-medicação. Be
iigião, amizade, família.

40. "O que é a droga, dependência e conseqüência da mes
IIIE1".

41. "Como evitar as mas companhias. Saber como ela É e
como ela faz mal para seu corpo e sua alma, etc.".

42. "Conscientizar sobre o que é droga e quais suas con
seqüências".

43. "Um dos maiores problemas É sobre o assunto do alcoo
lismo porque através dele, já ajuda o afastamento das drogas".

44. "A dependência que a droga causa e seu grande mal".
45. "Palestras, conversas, boas amizades, religião, família".
46o"
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47. Uso da auto-medicação, alcoolismo. Observação: isto
a escola pode até falar, porém, ela usa quando o aluno esta com
dor. E quando a escola promove bailes, festas, etc.".

48. "Vida e saude. Melhor prevenir do que remediar. Dan
ças, boates, discoteques, companhias".

49. "Maleficios, sintomas e também depoimentos sobre as
causas e efeitos de uma pessoa toxicômana".

50. "Como base falaria sobre o álcool e fumo".
51. "Esolarecendo o perigo".
52. "Ser claro e firme no que transmitir aos jovens".
53. "Educação Moral e Cívica, Educação Religiosa, Ciên

cias, especificamente, entre as demais".
54. "Alcoolismo, vivência familiar, vivência em grupo".
55. "A realidade do pais".
56. "Sem duvida, os efeitos nefastos da droga, sua depen

dência, o problema com os professores e a direção".
57. "Deverá haver uma integração das várias áreas do co

nhecimento na escola com os professores e direçao".
58. "Assuntos sobre o álcool, efeitos do fumo, palestras

com'médicos".

59. "As causas que levam o jovem ao uso de drogas. A fa
mília. Aspectos religiosos, orientaçao aos pais".

60. "Valorização da vida. Orimismo com a família. Por que
drogas? Viver bem é viver naturalmente, etc.".

61. "Primeiramente se existe conhecimento e estruturação
da escola, como um todo, para tal assunto".

62. "Fazendo encontros, com referência ao assunto".
63. "Demonstrar as drogas e os efeitos das drogas, assim,

os alunos teriam maior conhecimento a respeito se caso deparas
sem".

64. "Fumo, álcool, medicamento, drogas em geral".
650*
66. Conseqüências sobre o uso da mesma".
67. "A vida familiar e sua importância, mais conhecimentoI . . ~biblico para que os govens busquem soluçoes para seus problemas

em Deus, a verdadeira soluçao".
68. 
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69. "Valor da pessoa humana dentro da sociedade".
70. "Um mundo bem melhor. No mundo de amanhã como serão

seus filhos. A sociedade de amanhã".
71. "Personalidade, apoio".
72. "Diversos, dependendo da ocasião".
73. 
74. 
75. "Vícios habituais como cigarro e álcool".
76. "Álcool, fumo, medicamentos, drogas em geral".
77. "Uso indevido de drogas. Seus males".
78- "O combate às drogas. O uso correto de remédios e

tranquilizantes. Adolescência e juventude".
79. "O entendimento familiar, a compreensão, o sexo".
80. *Os tipos de drogas existentes e o efeito que cada

uma pode causar".

Questão nã 6 - Acha possivel fazer a prevenção às drogas
na sua área de atuação?

a) Análise e apreciação sintética

Nesta questão, 71 professores acham possivel fazer pre
venção às drogas na área em que trabalham, contra 9 professores
que acham impossível, pois, supõem ser da alçada exclusiva de
algumas disciplinas, não vêem como conteudo interdisciplinar.

b) EvidenciaçãoSim = 71 NãO = 9
Questão n9 7 - É possivel tratar assuntos referentes às

drogas em qualquer disciplina?

a) Análise e apreciação sintética

. Quando os professores foram indagados se é possível tra
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tar assuntos referentes às drogas em qualquer disciplina, 9
responderam que não. Pois, muitos professores vêem a sua dia
ciplina por si só, fragmentada, não sabendo ou 'não querendo
saber' que a mesma pode ter canal aberto e interligado a qual
quer situação real do aluno.L- ..

b) Evidenciaçao

Sim = 71 Nãíä = 9
Questão nã 8 - O que você entende por prevenção prima

ria às drogas?' . . 'V . ' .a) Analise e apreciaçao sintetica

O que você entende¬ por prevenção primária, ainda muitos- l 0 - 0 0 ' u 'professores, pelas respostas, ignoram o sentido literario e pra
tico da prevenção primária, desconhecendo que prevenção é che
gar antes, não esperar acontecer, não esperar o aluno entrar nn
mundo das drogas para prestar-lhe socorro.

b) Evidenciação

l. “Seria começar com aqueles que ainda estão no_começo
com a bebida eco cigarro".

2. "É o elementar: esclarecimentos, levar o jovem ou ado_ _ _ . flescente a entender seus pais e vice-versa, prevenir as mas com
panhias e as pressoes do grupo".

3. 
4. 
5. "É o diálogo, conscientização dos prejuízos causados

pela mesma".
6. “Ainda não tinha visto este termo".
7. "Presentes de gente desconhecida, doces, convites às

crianças".
8o"'
9. "Para cada faixa etária há um modo diferente para se
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tratar do assunto".
10. "A criança desde cedo, deve ter orientações a este. Í . . .respeito que deve iniciar na propria família e escola (cuida

dos e conseqüëncias)".
ll..
l2o"'
13. "Mostrar às crianças os meios utilizados (pelos en

volvidos com drogas) para oferecer a droga".
14. "Falar sobre álcool e fumo e como evitã-los".
15. "Deve ser o trabalho de orientação aos jovens, quan

to ao uso de drogas".
16. "Evitar o 19 contato".
17. “Conversas informais, primeiramente na família, poisI av

acho que e a base de sustentaçao".
18. "Toda e qualquer orientação inicial dada aos jovens

no sentido de evitar as drogas".
19. "É conscientizar a criança do mal que a droga pode

fazer com sua dependência".
20. "Explicar como a_droga se apresenta: em po, cigarro,etc.".
21. "A base do ensino quanto à prevenção".
22. "Um trabalho de orientação e prevenção".
23. "Evitar o uso do fumo, mas companhias, ocupação das

horas vagas".
24. "Orientando os pequenos para não pegar carona com des

conhecidos".

25. “Combate com programas de prevenção contra o abuso e
consumo de drogas".

26. "Esclarecer o mínimo possível e necessário ao jovem".
27. "Os conhecimentos básicos sobre a droga, um pequeno

alerta”.
28o'
29. "Esclarecimentos em todos os sentidos".

' 3o. "Alertar diante da realidade que está aí, diante denos".
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31. "Alertar sobre a realidade partindo de conversas
simples e diretas".

32. "Nada sei a respeitof.
33. "Iniciar com o aluno antes do seu interesse pela

droga".
34. "É passar informações aos jovens antes que ele des

cubra, experimentando-a".
35. "Talvez um inicio ao assunto, mas, não abrangendo

totalmente o assunto".
36. "Entendo ser aquela feita antes da criança ter pro

babilidade de uso das drogas, ou seja, antes da puberdade".
37. "Prevenir as drogas, antes de usa-las".
38. "É a conversa com os alunos, sem citar as drogas".
39. "O mais cedo possível".
40. "É aquela que faz o individuo conhecer a droga no

seu conceito".
4l. "Esclarecimentos dos primeiros sintomas".
42. "Prevenir as primeiras causas que levam a pessoa à

droga".
43. "A prevenção das causas iniciais que levam o indivi

duo a busca da droga".
44. "Conversa com os jovens, falando sobre os efeitos da

mesma".

45. 
46. "As primeiras precauções que seriam palestras, carta

zes".
47. "Evitar o contacto com as drogas, principalmente, com, v _o alcool e seus derivados".
48. "Primeiros estudos sobre o assunto, ver o mundo para

o lado bom".

49. "Dar apenas algumas noções basicas em âmbito global
sobre o assunto".

50. "Levar a criança a conhecer aquilo que prejudica aIsaude".
51. ?Esclarecimentos dos efeitos colaterais".
52. "Atacar o mal antes que aconteça a dependência".
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53. "Orientar o educando com relação aos efeitos maléfi
cos da droga".

54. "Entendo que seja o esclarecimento, a fim de que não
se deixem enganar com ilusoes".

55. "A gente entende como sendo as informações corretas,. I .esclarecimentos, conversa franca na familia, escola e outras
sobre qualquer medicamento".

56. "Prevenir e não reprimir".
57. "Educação do jovem e orientação sobre os efeitos da

droga".
58. "Prevenção ao álcool e fumo".
59. "Esta deve ser feita em casa, com uma boa formação

e dialogo com os pais".
60. "Início da prevenção a partir das primeiras séries".
61. "Dar o conhecimento básico necessario a respeito de

drogas".
62. "Conscientização dos adolescentes e crianças".
63. "Nada".
64. "Que se oriente e previna na família, na escola e

Tv".
659 "
66. "Um trabalho de orientação aos alunos sobre as mes' O _mas, dado por alguem que tenha conhecimento no assunto".
67. "Orientação quanto aos efeitos e prejuízos materiaisÍ . .e fisicos ocasionados pelas drogas".
68. "Orientar sobre o assunto os nossos filhos e os nos

sos alunos”.
69. "Combater a má influência dos companheiros, ausência

do sentido da vida".
70. "Orientação sobre como levar uma vida sadia, num am

biente sadio".
71. "Evitar a primeira vez".
72o"'
73. "Alertar, orientar, prevenir nossos filhos, alunos,

contra o uso desta maldita realidade a nível mundial".
74. "Nada".
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75. "Não experimentar de forma nenhuma".
76. "Que se oriente e previna na família e pela TV”.
77. "É o primeiro contato da criança com o tema".
78. "A palavra primária vem de primeiro, então eu acho

que se deve prevenir, ou ainda controlar quando se esta no es
tágio inicial".

79. “Evitar o contato direto com as drogas".
80. "Prevenir cedo os educandos para o perigo que ela re

presenta".

Questão n9 9 - Quais são as três maiores dificuldades
que você identifica para trabalhar pre
venção às drogas, a nível de escola?

a) Análise e apreciação sintética

Nesta questão aparecem as mais variadas dificuldades, en
tre as quais destacamos as três maiores apontadas pelos professo
res pesquisados:

lê) falta de recursos materiais;
2ê) falta de conhecimento por parte do educador;
3ë) falta de tempo.

b) Evidenciação

1. "Os recursos materiais, preparação dos professores e
conscientização dos pais".

2. "Falta de tempo nas aulas, falta aa material didático
para atingir os alunos nas suas diversas idades, falta de conhe
cimento dos problemas familiares dos alunos".

3. "Não sei, porque nunca trabalhei".
.4. "Falta orientações".
5. 
.6. "Falta de material (fotos, filmes, revistas, livros)".
7. "Muito trafico de drogas, englobação com jovens em ser

viços alheios a sua idade, desorientação".
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8. "1e) Conhecimento por parte do educador. 29) Precon
ceito dos educadores. 3e) Material didatico referente ao assun
to".

9. *1Q) A educação de cada aluno. 29) Maneira de como de
verá ser encaminhado o assunto. 32) Como os professores deverao
agir, isto e, identificaçao de ideias.

10. "Os adolescentes não estão conscientes do problema e. N . . . \ . À .muitos nao querem se conscientizar devido as influencias sobre
tudo dos meios de comunicaçao".

11. "Falta de acompanhamento dos pais à vida educativa
dos filhos. Falta de abertura do educando com relação às suas
proprias convicções e ansiedades".

12. "Preparação do professor, material adequado".
13. "Falta de material para pesquisa e pessoas dispostas

a levar em frente o trabalho".
14. "Falta de conhecimento, não saber quase nada sobre

as drogas".
15. "Falta de conhecimento no assunto".
16. "Falta de cursos, recursos audio-visuais".
17. "Chegar ao aluno no 19 momento de iniciar pela pri

meira vez o trabalho".
18. "Não acho que haja dificuldades quando se 'quer'

realmente fazer algo pelos nossos alunos".
19. "Idade diversificada".
20. "Ter que enfrentar alunos dependentes. Falta de mate

riais. Slides".
21. "'

22. "No meu caso: falta de informaçöes concretas sobre
todos os tipos de drogas existentes, seu uso, sua prevenção e
conseqüências".

23. "Direção da escola, falta de conhecimento mais pro
fundo do assunto, falta de material".

24. "Falta de material adequado, como livros, tempo ade
quado para este tipo de trabalho".

25. "moralismo exagerado, preconceito e desinformação".
26. "Falta de conhecimento, moralismos falsos, falta de

apoio dos pais".



55

27. "Os pais (podem aceitar ou não). Os alunos (podem
já estar com a cabeça feita a favor da droga). Professores (de
vem se especializar no assunto)."

28. "Maturação dos alunos, tempo".
29. "Às vezes até esclarecimentos da gente mesmo".
30. "Rebeldia da parte do adolescente, oferta da droga,

a própria familia que recrimina em vez de ajudar".
31. "Familia pouco informada, o jovem sabe-tudo, muitas

frustrações que nossos jovens sofrem em todos os lugares".
32. "Alunos que não têm nenhum conhecimento e portanto,

não se interessam pelo assunto. Cuidado que se deve ter para
não despertar o interesse pelo uso".

33. "Material, curso de aperfeiçoamento".
34. "Alguns alunos não estão preparados para receber es

sas informações (idade). Falta de material (cartazes, livros,
videos). Confronto com os pais".

35. "Nivel econômico da comunidade escolar, convivência
familiar e falta de profissional habilitado (psicologia) para
_melhor acesso ao problema".

36. "Desde que haja uma conscientização aos pais, direto
res e professores, acredito que nao exista dificuldades".

37. "O assunto desperta curiosidade no adolescente".
138. "Falta de material, treinamento, pessoas para pales

tras".
39. "Descaso do assunto. Profissional pouco convincente.

Jovens desinteressados pelo assunto".
40. "O ambiente da escola (região) os pais (como irão en

frentar a situaçao), o professor, a direçao",
41. "Recursos didáticos, pessoas treinadas, falta de cons

cientizaçao".
a42. "Falta de conscientização, recursos didáticos e acei

taçao, juntamente com o preconceito".
43. "A falta de material adequado, falta de preparação

para maiores esclarecimentos e o tempo que isso deve ser traba
lhado com o aluno".

44. "A maneira de levar o assunto ao educando, maior co
nhecimento do assunto".
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46. 
H 47. "Liberdade de pensamento e de expressão. Alunos he

terogêneos, os quais podem deturpar as coisas".
48. "Como prevenir a intromissão, como falar com os jo

vens, como saber quem utiliza".
49. "lê) Aceitação ou não dos pais, podendo alguns pen- _. .. . /.sarem que estaremos 'induzindo' seu filho a esse vicio. Zë) Os

recursos".
50. "Com um bom trabalho, acredito que não há dificulda

des".
51. "Não há dificuldade".
52. "Despreparo da própria escola, tais como video,

slides".
53. "Esclarecimento até mesmo para os professores, falta

de material".
54. “lê) tempo (o professor não pode se aprofundar no as

sunto). Zë) falta de material sobre o assunto. 3§) falta de cam
panhas na escola.

55. "Falta de informação, eliminar o tabu e alarme. A
troca de informaçães".

56. "Com relação às drogas pesadas, falta de conhecimento
profundo, falar e não mostrar, deficiências bibliográficas".

ç 57. "Conhecimento mais profundo sobre drogas, identifica
ção do momento adequado para falar sobre o assunto, tabus e pre
conceitos em relação às drogas. Falta de participação dos pais".

58. "Pessoal habilitado para o assunto, tabus e precon
ceitos em relação às drogas e a falta de conhecimento da comuni
dade em relação às.drogas".

59. "O desconhecimento do assunto dos proprios professo
res, falta de estrutura da escola num todo e a educação que cada
,educando traz do seio da família".

60. "Falta de segurança na área".
61. "Desinteresse do assunto, falta de tempo, material

para pesquisa".
62. "Falta de professor devidamente treinado, colabora

ção dos pais e vontade dos alunos, senão vai so aguçar a vonta
de".

630 _'
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64. "Tempo disponível, falta de material adequado, fal
ta de preparação-aos professores".

55. »
66. "Falta de pessoa especializada, pais (alguns não acei

tam), governo".
670 ""

68. “Em termos de 29 grau, o jovem quer dizer que sabe
tudo e não.aceita os conselhos e experiencias do professor".

69. "Recursos audio-visuais, falta de especialização, de
sinteresse dos pais”.

70. “Falta de tempo, palestrante especializado no assun
to, lugar adequados.

71. "Fazer com que os alunos entendam o objetivo do con
teúdo".

72o"'
73. “Trabalho com lê série, portanto se fala ou falamos

de droga de uma forma dialogada em que os alunos não apresentam
dificuldade e gostam de dar seus comentarios”.

74. “Nunca trabalhei, não posso opinar".
75. “Falta de preparo, disposição dos professores, prepa

ro dos alunos".
76. "Tempo disponível, falta de material adequado e faltade preparação dos professores”. 7
77. "Aceitação dos pais e adolescentes".
78. "Assuntos relacionados, material adequado ao nível

dos alunos. Apoio moral da escola, pais e comunidade".
79. “À falta de espaço no currículo escolar, falta de in

teresse e materiais".
.8O. "Tenho_pouco tempo de magistério para falar a respei

-toiã 9

Questão në lO - Você faz prevenção às drogas a nível de
escola?

a) Análise e apreciação sintética

iQuando os professores foram pesquisados nesta questão,
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verificou-se que 29 professores, não fazem empreendimentos
quanto à prevenção, devido aos mais variados motivos. Salien
tando-se que a prevenção poderia e deveria ser desenvolvida
por todo o corpo docente e realizado sistematicamente ao lon
go da vida escolar. O êxito do Programa de Prevenção na esco
la depende da colaboração e envolvimento de toda comunidade es
colar em todos os níveis.

b) Evidenciação: Justificativa

$~ÍL1I1 == 51 NãO == 29
l. “Na minha matéria É muito difícil entender este asJ Ê".sunto, foge do conteudo (Matemat1ca)".
20°
3. "Porque não vejo necessidade, pois os alunos são daÊ _ 'pre-escola".
4. "Devido ao trabalho extra-classe que exerço atualmen

te"
5. "Ainda não tive oportunidade como gostaria".
6. "Estou fora da sala de aula".
7. "A professora de EMC está trabalhando com este assun

to”.
8. *Não consta do plano (lê a 4ê série)."
90'
lO. "Pois 5 muito corrido o tempo e tem tanta coisa para' _ 0 1

vencer o programa. Sinto tambem que e um pouco falta de oportu
nidade".

llo'
12. “Não fui solicitada".
l3. "Apesar de comentar através de conversas informais

nao chega a ser uma prevençao".
14. "Não tive como, mas também, não me interessei”.
15. “Pois não sei como explicar e fazer os alunos enten

der o que sao drogas e suas conseqüências”.
16. "Mas, a nivel de lê série, conscientizado sobre os
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perigos do álcool, fumo e outras drogas”.
17. "Sempre que entra em determinados assuntos, aprovei

to a oportunidade".
18. "Quanto ao fumo e bebida, pois trabalho com crianças

pequenas".
19. "Apenas do cigarro e álcool, mas é dificil, variando

de acordo com a turma".
20. "Orientando e alertando os jovens para uma possível

tentação”.
21. “Ainda não tive a oportunidade, mas, desde já a minha

preocupaçao me faz crer que se nao houver uma grande prevenção, .s __:naverá por certo, o cancer ira se alastrar".
22. “Quando possível, atraves de orientações dentro dos

assuntos dados".
23. "Quando estou com os alunos procuro ser amiga, valo

rizando-os, transmitindo-lhes confiança, fazendo-os ver o quan
to são importantes para o desenvolvimento do país, dando-lhes
responsabilidades. Pode ser pouco, mas, entendo que uma juventu
de determinada e segura não procurará outros caminhos".

24. "Sempre conversando com as crianças e mostrando que
são capazes de realizar seus trabalhos, que são importantes”.

25. "Comentamos em textos".
26. "Na disciplina de emo, já faz parte eo programa".
27. "Em diálogos com os alunos”.

e nas discussões com os alunos”.
28. "Dependendo dos textos estudados em Língua Portuguesa

29. “Falando sobre anabolizantes, anti-depressivos, fumo,Ialcool".
30. "Crianças não devem cheirar cola ou qualquer outra

tinta que contenha cheiro forte".
31. “Oriente sobre os inconvenientes das drogas como ál

cool, fumo e as drogas propriamente ditas".
32. "À medida que o assu to vem à tona, procuro conscien, 5 - , az , _

tiza-los, conversando e contando experiencias (revistas, TV, do
cumentários)”.

33. “Através de conversação com os proprios alunos".
34. “Como iniciei agora no magistério, pretendo ao longo

do tempo, poder entrar neste lado da vida do aluno".
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35. "Debatemos muito à respeito, livros sobre casos ver. I' . Í
dade, tento informar o maximo possivel".

36. *Ê feito sempre que surgem perguntas e comentários' - V . I .sobre casos que eles eonhecem. De lê a 4a e dificil abordar es
se assunto".

37. "Sempre que há oportunidade, mostro as desvantagens
do uso da droga".

38. "alguns alunos perguntam sobre alguma noticia ouvi
da".

39. "Através de perguntas e respostas simples que envol
vem o assunto. Quando surge o assunto naturalmente".

40. "Aproveitando abordagem de assuntos trazidos pelos
alunos, especialmente nas aulas de Educação Religiosa e Ciências". '

41. "Dentro do possível".
42. “Através de debates".
43- "Na medida do possível".
44. "Através de conselhos, orientações e exemplos, prin. ' .cipalmente pelo caminho que da a seus alunos”.
45. "Na minha disciplina se trabalha o assunto da droga

em relação ao mal que faz para o corpo o qual é templo da Santís
sima Trindade".

46. *Dentro do possível".
47. 
48. "Porque não está incluido no Plano de Aula".
49. "Precisamos ter uma base (segurança, dominar o assun

to),
50. "Não me sinto preparado para um assunto tão sério e

grave. Espero me preparar para tanto."
51. “Em face das dificuldades".
52. "Por não ter em mãos informações adequadas e por não

haver um trabalho de conjunto".
53.'”Eu falo-do assunto quando aparece oportunidade (quan

do o assunto se encaminhar para drogas na sala de aula), mas aI . _. ~nivel de escola ainua nao”.
54. "Porque requer todo um trabalho minucioso entre esco

la e comunidade estudantil".
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55. "Alertando os alunos contra o mal".
56. “Sempre que possível".
57. “Dentro da disciplina, falo muito sobre o cigarro,

no que ele pode prejudicar”.
58. “Preparação para o mundo de hoje".
59. “Dando palestras e depoimentos sobre alcoolismo e suas

conseqüências".
60. “Todas às vezes que o assunto É abordado em sala de

aula".
61. “Através de depoimentos dos fatos acontecidos".
62. "Em todos os momentos ë possível dizer não às drogas

e viver sem ela".
63. "Dentro de Educação Religiosa, através de conscienti

zação".
64. »
65 o "'

66..~
67° ""

58. “Na minha disciplina de Matemática é muito difícil
surgir o assunto”.

69. 
70. "Muito vagoa sobre fumo, álcool, medicamentos."
71. “Ã medida que surgem conversas sobre assuntos, apenas- I .conversamos sobre os maleficios".
72. “Sempre que a oportunidade se apresenta procuro mos

trar os efeitcs_prejudiciais das drogas".
73. “Na medida do possível".
74. "Nas aulas de EMC".
775. "Quando aparece oportunidade".
76. "Citamos casos que aparecem na TV, inclusive abordei

com os alunos a estagnaçao no Senado com o caso Jabes Rabelo.
Corrupção no Senado".

77. "Na medida do possível".
78. “Muito vago, mais sobre fumo e álcool".
'79o""
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80. "Quando o assunto é de interesse do aluno e o mesmo
tem a curiosidade, porque nao responder, se estiver em nosso
alcance”.

Questão në ll - Você acha possivel a execução de um pro
grama de prevenção às drogas na escola?

(

a) Análise e apresentação sintética

Com exceção a dois professores pesquisados, os demais
questionados acham possível e viável a execução de um programa
de prevenção às drogas na escola.

b) EvidenciaçãoSim 2 78 Não = 2
Questão n9 12 - Observações

a) Análise e apreciação sintética

Quanto às observações nota-se os mais variados enfoques
conforme as visões políticas e ideolãgicas dos professores pes
quisados. São sugeridas muitas opçães de trabalho, tais como o
princípio da moral, informação científica, educação afetiva e
da vida saudável. Observa-se também a dificuldade da implanta
ção de assuntos desta natureza nas Unidades de Ensino, permea
das pela tradição e pela dificuldade em absorver mudanças.

b) Evidenciação

1. “Desde que seja um programa muito bem elabor do e
aplicado com todo o cuidado que tal assunto necessita".

2. “O assunto drcgas é muito complexo e precisa ser tra
tado com muito cuidado por alguém capacitado e que inspire con
fiança junto aos alunos. Um trabalho mal feito pode ter efeito
contrário, despertando a curiosidade do jovem e o levando ao ex
perimento. O trabalho de combate às drogas deve começar pela fa
mília com orientação aos pais".
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3. "Acredito que sim. Com infra-estrutura na educação
(os pais e escola) atingindo de forma indireta o educando".

4. "Que se organizam palestras com pessoas capacitadas
para tal fim. Filmes educativos sobre o assunto. Envolver toda
a escola na solução desse problema como a direção, professores,
auxiliares de direção e principalmente os próprios alunos".

5. "Como posso bombater se no meu país, a lei permite o9 . . ~ ~ . . .uso e abuso do alcool em locais de diversao 'as famosas discote
cas'?”

6. “Se todo o aluno, jovem, que estiver alem de uma boa
orientação, amor, aceitação, companhia, enfim essa pessoa, acho
que jamais provara drogas, pois estas servem apenas para preen
cher esses vazios que em muitos são encontrados”.

7. "O trabalho deve ser feito com os alunos e em separa
do com os pais".

8. "Palestras para os professores, para estes poderem
transmitir depois para os alunos."

9. "Pa1estras, vídeos, campanhas".
10. “Basta que haja empenho e esclarecimentos por parte

dos professores em primeiro lugar."
ll. "Desde que os pais, comunidade escolar, alunos se

envolvam e contribuam para isso".
12. "Se tiver boa orientação e instrução e se a pessoa

que vai fazer a prevençao esteja realmente dentro do assunto".
13. "No planejamento de aula”.
14. "Aproveito tudo o que posso dar para tornar meu alu

no um crítico, honesto, leal e pensar no seu futuro. Talvez eu
faça tudo isto, por ser também uma pessoa muito crítica e pen
sar ao futuro com condições mais dignas para esta geração que
passa pela minha responsabilidade”.

15. "Convidar pessoas capacitadas para fazer um trabalho
com professores e alunos".

16. "só que eu acho que o desconhecido, o proibido, tor
na-se muito cobiçado e muita propaganda não pode tambëm.Pode
despertar a curiosidade e o desejo. Quanta droga tomamos e inje
tamos e nem sabemos que ë droga. O cigarro e cachaça são_drogas
vendidas em qualquer esquina, e não são proibidas. Até são per
mitidas pelo Í='íinistšrio da saúde, Jem Lennon era afogado e ho
je š um Ídolo, tem até estatua".

17. Tratar e assunto com pessoas gabaritadas”.
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18. "Todos os professores se empenhando, procurando ma
teriais e recursos, pessoas entendidas no assunto para mostrar
aos alunos o que leva uma pessoa que usa droga, o fim triste
que ela tem".

l9. “Cada professor deveria ter uma noção do que é droga
para que quando um aluno abordasse o professor pudesse expor
seu ponto de Vista com clareza”.

20. ”Palestras, aulas de orientações, desenvolvimento e. na _` I . __ _ ' É , hi A . gvalorizaçao ao esporte, musica com formaçao de corais. Reuniao
de orientaçëes aos pais."

21. “de todos realmente quiserem eliminar esse mal, um
programa contra a droga, seria mais uma contribuição para o fu
turo de nossas crianças".

22. “A semana do não às drogas, com palestras, filmes,. V. 0. I ,teatros, paineis, desde a lë.serie do 19 grau ate a 3ë série do
29.grau".

23. "Devemos encarar o assunto 'drogas' sem histerismo
e moralismo exagerados, isto não faz nem um viciado largar as
drogas. O que é preciso é muito amor, carinho e conversa, acima
de tudo com o adolescente dependente de droga".

24. “Se este questionário é um levantamento para se intro
duzir um programa de prevenção às drogas nas escolas, andem logo,. 1 .porque a coisa esta feia”.

25. "Palestras aos alunos, vídeos".
26. “Nada a declarar".
27. "Bavaria ser implantado no Programa Educacional, o~ ' ' ' I › z ¢programa de prevençao deveria ser obrigatorio, porque o obgeti

vo seria possivelmente alcançado".



65

5.3 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Apos

maioria dos
unânimes em

via, poucos

a análise dos resultados podemos verificar que a
professores pesquisados, com exceção a dois, são
concordar, aplaudir o trabalho de prevenção, toda
têm a coragem de efetivar o trabalho de prevenção,

quer por medo, preconceito, desconhecimento de assunto e atri
buição ã falta de tempo. Contudo, o que pesa bastante é a nes
ciência, por parte do professor sobre as mais variadas alterna
tivas para se trabalhar drogas, julgando que este é conteudo
estritamente desta ou daquela disciplina.

Observa»se que existe muita desinformação entre os pro
fessores de
seqüência os educandos ficam sem
conseqüências e os malefícios do

como fazer prevenção às drogas na escola e em con
informação científica sobre as
uso indevido das mesmas e as

sim ficam mais susceptíveis a serem hipnotizados pela oferta,
pela pressão do grupo, por aquilo que está na moda e lhes pode
dar o “aparente” prazer,

iDevendo estar sempre presente o conhecimento de que o
despreparo do educador, a apologia em torno do assunto, as en
trevistas com pessoas cuja posição em relação às drogas não se
conhece_e os depoimentos de ex-dependentes poderão aumentar ou+' °  t' a 1 ~ t f °^ °ate m€SfllO l1'1.C€I'1 lV8I" O a O GSc61'l 8 3 ..8.Z€I` €Xp€I'l€1'1Cl&S CO!!!

drogas.

Alguns professores pesquisados têm a doce ilusão que pre
vine-se drogas apenas com palestras e campanhas, não tendo a vi
são da necessidade de um trabalho global, sistemático e continuo
Pois, tais atividades apenas, não levam ã mudança de atitudes
de comportamento das pessoas frente às ârogas. Não existe traba
lho milagroso a curto prazo, neste campo de atividades pedagó



55

gicas referentes. Na educação, esta prática educativa se rea
liza a médio e longo prazo. É muito dificil mudar os hábitos
e comportamentos de alguém em relação ao consumo de álcool,
tabagismo, medicamentos, enfim, drogas em geral, com a parti
cipação de alguns momentos em palestras, campanhas. Todavia,
pode-se obter mudança de comportamento de alguém, em relação
ao consumo de drogas, através de uma ação sistemática e contí
nua ao longo dos anos.

Exige-se, para maiores resultados, o envolvimento par
ticipativo de toda a comunidade escolar, extrapolando a estru
tura física da Escola.



6.0 - oononosõss E Rnoomewoâçõas

6.1 - ooNoLUsõas

Ã Organização Mundial da Saude (OMS) classifica o uso de
drogas como uma "doença social epidêmica, uma verdadeira epide, . e 15mia SOClâl"z( )

A comunidade deve colaborar e até mesmo pressionar as au
toridades para o controle rigoroso das drogas. A mídia constitui. .. . Q .. .~ ~ .'. -.um aliado valioso no apoio as reivindicaçoes comunitarias. O 1m
portante seria conseguir que ela trabalhasse ao nosso lado e não
contra n5s.Outro ponto urgente É antes de educar nossos filhos,
precisamos educar nossos mestres; Estes, devem mostrar preparo,
eficiência e vontade profissional para fazer as devidas aborda
gens para prevenção às drogas. Os professores teriam que passar
por treinamentos inâéneos e estarem dispostos a estabelecer di
nâmica diferente na sala de aula para conseguirem lidar com ca
racterísticas pessoais e psioolõgicas dos educandos.

Lamentavelmente, o problema das drogas É hoje uma reali
dade dentro e proximo â escola. O grande papel de prevenção ca
be também aos pais. Ainda não há uma tradição acadêmica na área
educacional que trate de maneira sistêmica deste problema, dro

(I5) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 19% Unidade de Coordenação Geral.
Ação comunitária para a prevenção ao uso indevido de
drogas. Jaragua do Sul, maio/1990.



68

gas, que cada dia se alastra em termos internacionais. Diante
disto, entrega-se a questão da droga a uma visão simplista, ou
é um crime (problema legal) ou é doença (problemapsiquiãtrico)
Quase nunca é levado o problema como decorrência de problemas. . A . ' . Ísociais e economicos. Como vimos no presente trabalho, areas
de conhecimento como histõria, matemática, educação fisica,
geografia, português, etc., estão ausentes da reflerão do pro
blema em questão, dificultando em partes, um enfoque mais
abrangente do mesmo. Como conjunto de conhecimentos a ciência é
muito fitil ao homem, todavia, por ela mesma, não tem capacidade
de amadurecer, edificar uma personalidade sa. a, podendo aqui

O

entrar o auxílio da obra do professor em proporcionar informa
ções corretas, conhecimentos científicos, claros e seguros ao
educando. Este aceita e respeita informações e orientações
quanto à prevenção, para tanto devemos nos cercar com os devi
dos cuidados a fim de não despertar interesse ao uso das mesmas,
mas sim, procurando desenvolver o equilibrio das emoções, com
comportamentos dosados e desejos serenamente governados.

Também foi possível observar pelo presente trabalho, o
preconceito e enquanto isto perdurar, bem como a omissão, mui
tos jovens são manipulados, agredidos e desequilibrados na sua
estrutura bio-psico-social. A droga adormece a consciência, pa
ralisa a vontade e por fim, destrói o físico.

.Deste modo, parece importante que os envolvidos na area
educacional urgentemente se sensibilizem diante da questão da
educação ã prevenção e que realmente seja pensado, reproduzido
e sistematizado atividades decisivas interdisciplinares a res
peito da prevenção às drogas de âmbito global a nível de escola.
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6.2 - RECOMENDAÇÕES

A prevenção é sem duvida, um processo que exige sacrifí
cios, doações e não hã nada mais importante na prevenção do que
doar parte de seu tempo a alguém que necessite, Apos a análise
do presente trabalho, parece viável recomendar-se a elaboração
de um programa interdisciplinar de forma articulada que busque
a prevenção das drogas, por meio da valorização da vida de cada
educando, sendo este, um dos muitos recursos onde o educador po
derá encontrar subsídios para desenvolver o seu trabalho, porém
pela amplitude e significância, faz-se mister uma dinâmica inte
grada envolvendo todos os segmentos sociais possíveis, tais co
mo: pais, comunidade, clubes de serviços, autoridades civis,
políticas e educacionais, etc..

De acordo com as observações dos professores pesquisados
podemos sentir a disponibilidade em aceitar um programa inter
disciplinar de prevenção às drogas, quando relataram: "Deveria
ser implantado no Programa Educacional o Programa de Prevenção
e devendo ser obrigatório porque o objetivo seria provavelmente
alcançado". "Se este questionário é um levantamento para se in
troduzir um programa de prevenção às drogas na escola, andem lo' '-‹f-“~' ugo, porque a coisa esta leia .

c Porém, pelos resultados constatados no presente trabalho
os professores necessitam ainda de muitos subsídios que possibi
litem maior entendimento e condições teóricas ã integração da0, av, naspratica pedagogica de prevençao as drogas,

Pelo visto, a mudança global do comportamento do educando
só vai ocorrer se a escola mudar sua praxe educativa e programa
de prevenção faz parte da educação integral, como também a pre
venção primária deve estar integrada ao currículo escolar de
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forma multidisciplinar.

Aqui não deixamos nada acabado e definitivo, tudo no
mundo é mutšvel, apenas é eminente um fazer e refazer constan
te com infinitas mudanças e adaptações conforme o momento his
torico e que história estamos fazendo e vivendo, enfim, com
muita humildade e cercada de boa vontade, deixamos aqui apenas
o início de uma tentativa d_e se amenizar um grande problemaque
atinge milhares de pessoas, ficando aberto a todos que queiram
evoluir na construção de melhoria de vida através da valoriza
ção da mesma.



7.0 - REFERÊNCIAS nlamloonšrlols

_;

1--AIDS e drogas estão no currículo escolar. šiárdgqatarinen
ge. Florianopolis: O2 maio 1991. p.2

@šÊÊ;co§ãgmo. ¿plárleoa:aggaaaae, 182?:2.. Florianopolis: 21 abr
3. CRUZ. C.F.da. Aids. Secretaria de Estado de Saúde de Santa

Catarina. Florianópolis: abr. 1990. Apostila.
4. INFQRMAAPÀR. Boletim Informativo do A.A. do Paraná. Há um

Ê;ÊlPÊ¢1.9~11âzãÊÍ9:PÊÊ:IÍÊ <=9@e1â0m11 efi1'>1“=9fl*99~ Fev - 1991 ~
Ano 1. R9 2.

¿\S® PREVENÇÃO às drogas. Qiš§ioÇa§arinense, 182§:37. FloriaÊíb nÕpo1ís° 24 maio 1991. 8 z
$§\
%
6. REPENSAR a vida é perguntar pelo seu sentido. MUDÕQÀJQV€m,

207:19. Porto Alegre: jun. 1989. Ano XXVII.
7. REVISTA DO PROFESSOR. Porto Alegre: jan./mar. 1990. p.25-8

4 8. REVISTA TERCEIRO.MUNDO. Rio de Janeiro: 119:66-77. 1989.

9. REZENDE. A.L.M.de a REZENDE, M.B.âe. ¿te3ê e;a . . criançaque
te rã. São Paulo: Cortez. 1989. lO1p.

10. SANÊA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. Programa
§¿§£gg¿;lcode_prg1g$§§o as drogas: subsídios para o educador. n9 1. Florianopolis: 1989. `

11. . . -Drogas: classificação - efeitos. Florianopolis:1991. 8
12. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 199 Unidade de Coordenação Geral.- - na _ , J ,

deep Qâmunlšaãla parae_Pä9v9n§a0a0 uãQllfld€V1Õ0 de dro=:'=::”  d"F"J' : I 9 rt cr t :Tí ecrã* P e e re   88 ddde 9 9  88
gas. Jaragua do Sul: m8l0 1990.

13. SILVA, J.M.da. Tõxicosz o que os pais devem saber. São Pau
lo: Paulinas, 1987. p.l7~43.



8.0 - ANEXOS



8

12.

_ _ `
ESCOLA: š_çç ç_çç_çL_ç pçTempo de Serviço no Magisterio: Q
Disciplina Ministradae 'ç pú Habilitação: esse s çpss ÊIdade: é ç ççç _ das ppp* Sexo: peça??? ,” f ÉGrau de Azçãoczvez i   ç'( ) lala 45d ( ) se a aê i 4( ) 29 grau Ê

X

1

.MZ

1

w

w

1. Para você o que É droga? _ís@ ~p_;_ ppp ç_ f
w

2. Oçquevocš sabe sobre os efeitos dasdrogas?_ pç e
3. vééëàzha possivel; oedu¢ando,fé¢úsàr drogas? ff*de ( ) Sim ( ) Nãof* Justifique: As%_pç ç_s_% pç p H A se w
4;.A escola pode desenvolver um trabalho que previna o uso de drogas? »4 ( )_Sim ( ) Nao *

Justifique:ç;çç ;;çp pese çpçsç çíupeçççp mphäps 4 ps d es ~
v""*'f*fi"'*~~?f**;'~ eooe ~ z<Í~~.e~fezz.zz :¬z-~¬z¬¬z¬¬~ -..cdi se E

5. Quais os assuntos que deveriam ser refletidos na Escola a fim de É
possibilitar maiores esclarecimentos e possível afastamento dos Éjovens as drogas? H

Ez z zeee  se ze»  se    ez_e   e c e ç as   1_ , v c  ,
6._Acha possivel fazer a prevenção as~drogas, na sua Ãrea de atuação? 1._ . _ ~ » ¬~¬-=-*~'\s.....“ ( ) Sim ( ) NaoI7. É possivel tratar assuntos referentes às drogas em qualquer disci\

..`plina?( ) Sim  ( ) Não s
f. O que você entende por prevenção primária às drogas? ípsçs sspp r

4._..z~z zzzz fz 7 f z ~ \¿
9. Quais são as 3 maiores dificuldades que você identifica para traà balhar prevenção às drogas, a nível de escola? f ç

lO. Você faz prevenção às drogas a nível de escola?(\ ( ) Sim .( ) NãoJustifique: W __“ççpççpç_ sp ppsç s se s
llfl Você acha possivel a_execução de um programa de prevenção às dro

=gas.na escola?(~¶ Sim ( ) Não
' Observações: P s_ çM e_

'~

P


