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Resumo

O presente artigo parte do pressuposto do caráter interdisciplinar da prática educomunicativa e se propõe
a refletir sobre formas de superar a aparente aporia que se instaura na utilização da metodologia
educomunicativa como método pedagógico de projetos monotemáticos, destacando a importância do
reforço na abordagem interdisciplinar de objetos unitários isolados. Essas reflexões são construídas a
partir da experiência da prática pedagógica no Projeto RefletIR: mobilização social para a prevenção ao
uso de drogas, idealizado pelo Instituto Recriando, executado em Aracaju – Sergipe, que utilizou a
metodologia da educomunicação para abordar a Drogadição.
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Abstract

This article assumes the interdisciplinary character of educommunication proposal and intends to reflect on
ways to overcome the apparent aporia that establishes in the use of the methodology educommunication
proposal as a pedagogical method in monothematic projects, highlighting the importance of strengthening
the interdisciplinary approach of isolated objects. These reflections are built from the experience of
teaching practice in Project RefletIR: social mobilization for the prevention of drug use, designed by
Instituto Recriando, run in Aracaju - Sergipe, which used the methodology of educommunication to
address the Drug Addiction.
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1 Introdução

O Projeto RefletIR: mobilização social para a prevenção ao uso de drogas, idealizado pelo Instituto
Recriando, localizado em Aracaju – Sergipe, teve por objetivo aplicar a metodologia da educomunicação na
prevenção e combate da drogadição. Seu público-alvo era formado entre adolescentes de 12 a 17 anos,
estudantes de escolas públicas. O projeto atuou através de oficinas que utilizavam as mídias como
ferramentas pedagógicas, além de incentivar uma alfabetização midiática. A partir da análise e produção
de produtos midiáticos, os jovens puderam se aprofundar no debate sobre drogas e, enquanto
educomunicadores se conceberam enquanto multiplicadores das discussões desenvolvidas, procurando
envolver a comunidade neste processo através dos produtos midiáticos desenvolvidos nas oficinas,

Pág.1/10



dialogando de forma mais ampla com o público-alvo e os objetivos do projeto.

Aliando educomunicação e interdisciplinaridade, o projeto Refletir mostrou a importância de abrir espaço
para que o tema drogas seja tratado em sua complexidade, em debates marcados pelo respeito e sem
(pré)conceitos (pre)estabelecidos, tendo como objetivo a perspectiva da educação se efetivar enquanto
mediadora cultural da temática das drogas, apontado as mais diversas questões enredadas nesta
complexa temática. A característica específica diferencial do projeto foi a de aplicar a metodologia da
educomunicação para um tema específico e com um objetivo claro, o de promover a prevenção e formar
multiplicadores que pudessem passar a mensagem da prevenção adiante. Esse relato de experiência
pretende pensar sobre a experiência específica do RefletIR a partir da ótica de três de seus oficineiros.

O artigo inicia travando uma discussão sobre a interdisciplinaridade como componente básico de qualquer
proposta educomunicativa. A característica interdisciplinar da educomunicação e o fato deste projeto ser
monotemático poderiam levar os educandos a uma aparente sensação de aporia quanto a possibilidade da
interdisciplinaridade no projeto, daí a necessidade de em projetos com tema unitários específicos em se
trabalhar de forma sistemática uma abordagem interdisciplinar, demonstrando o caráter plurifacetado e
interdisciplinar do objeto estudado revelando suas múltiplas pertinências, neste caso, o tema da
drogadição. É justamente em abordagens como essa, quando a interdisciplinaridade corre o risco de ser
erroneamente interpretada pelo educandos como se tivesse sido subsumida em virtude de um tema único,
é nesse aparente conflito que podemos refletir de forma mais contundente sobre sua importância
demonstrando aos educandos que qualquer objeto de estudo unitário pode ser trabalhado em sua
complexidade de forma interdisciplinar.

Em um segundo momento o artigo discute abordagens para o tema da drogadição no ambiente escolar,
seus princípios e reflexões norteadores, procurando revelar o caráter interdisciplinar do tema drogadição.
Em um terceiro momento constrói-se um relato reflexivo da experiência de realização do Projeto RefletIR
destacando como a aplicação da abordagem interdisciplinar se deu em termos práticos. Por fim nas
considerações finais propõem-se sínteses entre as discussões levantadas.

2 Interdisciplinaridade na inter-relação entre educação e comunicação

A compartimentação disciplinar é uma das principais características da ciência moderna e do pensamento
ocidental, que consiste em um método de organização do conhecimento de forma a alcançar uma maior
eficácia de seus objetivos racionais. O método da segmentação, isolando e diminuindo as variáveis,
mesmo que tenha relativa eficácia no sentido de testar hipóteses e produzir determinados conhecimentos,
passa por um questionamento amplo na sociedade. Segundo Morin:

A DISCIPLINA é uma categoria organizadora dentro do conhecimento científico; ela
institui a divisão e a especialização do trabalho e responde à diversidade das áreas que
as ciências abrangem. Embora inserida em um conjunto mais amplo, uma disciplina
tende naturalmente à autonomia pela delimitação das fronteiras, da linguagem em que
ela se constitui, das técnicas que é levada a elaborar e utilizar e, eventualmente, pelas
teorias que lhe são próprias. (MORIN, 2006a, p. 105)

Esse procedimento circunscrever e recortar um objeto de estudo do resto mundo para que através de
metodologias científicas possamos atingir avanços no conhecimento, gerou uma forte tendência à
especialização que pode perder de vista que esse isolamento não passa de um procedimento, o qual
destaca o objeto de uma realidade mais complexa, mas esse objeto só existe fora dessa realidade
enquanto observado sobre a ótica monodisciplinar. Segundo Morin, o risco de perceber os objetos como
auto-construídos é perder de vista a forma como os problemas ultrapassam e colocam em contato as
disciplinas, “as ligações e solidariedades desse objeto com outros objetos estudados por outras disciplinas
serão negligenciadas, assim como as ligações e solidariedades com o universo do qual ele faz parte”
(MORIN, 2006a, p. 106). Existe o risco das disciplinas com seus vocabulários e conceitos especializados se
afastarem de outras disciplinas e perderem a possibilidade de encontrarem para seus problemas, soluções
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que se encontrem fora de suas fronteiras. A divisão disciplinar enquanto mecanismo do conhecimento
pode muitas vezes se efetivar em seu obstáculo. Ainda de acordo com Morin:

Como nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e, não, unir os
conhecimentos, o conjunto deles constitui um quebra cabeça ininteligível. As interações,
as retroações, os contextos e as complexidades que se encontram na man’s land entre as
disciplinas se tornam invisíveis. Os grandes problemas humanos desaparecem em
benefício dos problemas técnicos particulares. A incapacidade de organizar o saber
disperso e compartimentado conduz à atrofia da disposição mental natural de
contextualizar e de globalizar. A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista,
disjuntiva e reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona
os problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o multidimensional. É uma
inteligência míope que acaba por ser normalmente cega. (MORIN, 2006b, p.42-3)

Assim essa compartimentalização dos conhecimentos teria como consequência a sensação de que
determinados objetos complexos serem vistos como impensáveis, incalculáveis, irracionais, subjetivos, ao
que Morin aponta como solução que se procure o contexto, o global, o multidimensional e o complexo no
intuito de romper essa miopia e voltar à atenção a elementos que essa visão segmentada não consegue
abarcar completamente. A ciência promoveu e ainda promove essa compartimentalização do
conhecimento em disciplinas, mas também promove seus encontros no campo que denomina de
interdisciplinaridade, no qual objetos em comum colocam em contatos as mais diversas disciplinas.

O ser humano enquanto ser complexo é pautado de forma isolada pelas mais diferentes disciplinas, entre
estas, a biologia, física, química, sociologia, antropologia, etc. Não se pode perder de vista a complexidade
do próprio objeto e a necessidade de estudar seus mínimos detalhes, por outro lado, esses detalhes estão
em constante relação, sempre se auto influenciando em relação de complementaridade. Não se pretende
criticar as disciplinas, mas destacar a importância de não olhar somente as partes e perder de vida o todo,
para não produzir enxertos parciais que percam de vida o contexto, é preciso que a ciência faça o contínuo
movimento que vá do geral para o específico e do específico para o geral. É nesse diálogo entre o
particularismo e o generalismo, fazendo afirmações reduzidas, mas colocando-as em contato com
perspectivas mais amplas, num movimento de fechar-se e abrir-se que o conhecimento precisa ser
construído. Coloca-se em relação o simples e o complexo, a parte e o todo.

Uma das características mais marcantes do último século foi o crescimento desenfreado dos meios de
comunicação e a sua dispersão pelas mais diversas esferas da existência humana. As mais diversas mídias
cumprem com importância cada vez maior diversas funções sociais na vida dos indivíduos, desde o
entretenimento desinteressado até a função educativa. Não é possível educar sem comunicar, nem
comunicar sem educar, sempre que comunicamos também ensinamos, transmitimos alguma informação a
um receptor. Essa natural inter-relação entre a educação e a comunicação torna-se mais relevante quando
problematizada no contexto midiático em que vivemos. O que essas mídias educam O que deveriam
educar O que os receptores aprendem Como negociam seus significados Essas e outras questões tem se
revelado problemáticas que tocam no âmago das novas relações sociais e são questões necessárias para
se refletir sobre as perspectivas e tendências educacionais. Braga afirma que:

Podemos observar, liminarmente, que ambos os campos são abrangentes e
avassaladores. Nenhum assunto ou questão observada na sociedade pode-se dizer
inteiramente alheia à questão educacional, pois tudo pode ser objeto de ensino e
aprendizagem. Da física quântica ao trabalho manual – passando pelos processos de
comunicação humana – nada é descartável como objeto possível de uma reflexão e
sistematização de natureza educativa. Correlatamente, nenhum tema é estranho às
interações sociais – mediatizadas ou não – que compõem, como comunicação social, o
processo simbólico/prático das atividades do ser humano e da sociedade. O educacional
se coloca, diretamente, como uma questão central no desenvolvimento das novas
interações da comunicação social. A cada invenção tecnológica, a sociedade atribui aos
processos comunicacionais, desenvolvidos em torno da invenção de uma expectativa
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educacional. Paralelamente, a questão comunicacional, para além de seu espaço próprio,
interessa a todas as demais atividades humanas. Os dois campos se investem de uma
competência para tratar de todas as coisas do mundo físico ou social – segundo as
perspectivas de seus próprios objetos e processos (BRAGA, 2001, p. 10).

Na tentativa de abarcar o complexo e interdisciplinar campo de inter-relação entre educação e
comunicação muitos conceitos foram forjados, entre eles: educomunicação, mídia-educação, educação
para os meios, educação midiática, entre outros. A diversidade de conceitos reflete a complexidade do
objeto e também sua relevância em nossa sociedade, não nos interessa problematizar as possíveis
divergências entre as diferentes nomenclaturas, mas sim sua preocupação central em compreender o
fenômeno da inter-relação entre educação e comunicação em uma sociedade marcada pela influência dos
meios de comunicação de massa.

As Tecnologias da Informação e da Comunicação exercem grande influência na disseminação das
informações, nas formas de socialização e de participação social, portanto precisam se efetivar cada vez
mais em objeto de estudo da Educação e ser problematizado por interesses educacionais, mas por outro
lado, enquanto ferramentas tecnológicas também devem ser utilizadas como instrumento para fins
educacionais. O caráter interdisciplinar da relação entre educação e comunicação legaria esse duplo
movimento ao campo da inter-relação entre as áreas segundo Maria Luiza Belloni.

[...] mídia-educação (ou educação para as mídias), que diz respeito à dimensão “objeto
de estudo” e tem importância crescente no mundo da educação e da comunicação.
Corresponde a media education, em inglês; éducation aux médias, em francês;
educacion em los meios, em espanhol, educação e media, em português; e comunicação
educacional que se refere mais à dimensão “ferramenta pedagógica” e vai se
desenvolvendo como nova “disciplina” ou campo que vem substituir e ampliar a
“tecnologia educacional” (também não tem ainda termo consagrado no Brasil).
(BELLONI, 2001, p. 9).

A escolha do termo educomunicação, dentre as outras opções, para se referir ao campo da inter-relação
entre educação e comunicação se deu, em primeira instância, por se apresentar como uma categoria
nativa do Projeto Refletir. Consideramos que outras nomenclaturas poderiam ter servido de forma similar
aos mesmos propósitos, o que não se poderia perder de vista é a análise da inter-relação entre as áreas.
O nome educomunicador foi proposto por Mario Kaplun em 1998, conforme aponta Angela Schaun em seu
livro Educomunicação: Reflexões e Princípios, no qual, a autora deixa bastante perceptível o caráter ainda
propositivo do termo, apesar de um recorte claro interdisciplinar entre educação e comunicação: “Este
trabalho é uma tentativa de nomear as práticas que possam ocorrer no âmbito da inter-relação
Comunicação/Educação, um novo campo de intervenção social ao qual estamos denominando de
Educomunicação” (SCHAUN. 2002, p. 18).

3 Drogadição, Educação e Interdisciplinaridade

O consumo de substâncias classificadas em nossa sociedade como drogas é um fenômeno social presente
nas mais diversas culturas ao longo da história da humanidade. São os aspectos culturais, históricos e
econômicos que ditam os padrões de proibição e aceitabilidade de uma determinada comunidade. O ponto
principal para a perspectiva educativa é: como lidar com os prejuízos individuais e sociais causados pelas
drogas, sobretudo, em sujeitos em formação, com é o caso dos adolescentes Como a escola, enquanto
espaço de conhecimento e socialização, deve intervir nesta questão

O tema das drogas deve ser avaliado e abordado de forma interdisciplinar considerando tanto suas ações e
reações no corpo humano como o caráter sociocultural de seu uso. A abordagem com adolescentes deve
considerar estes dois amplos aspectos como importantes para que eles possam entender que a questão
das drogas perpassa os mais diversos âmbitos, desde questões físico/químico/biológicas quanto às
questões sócio/econômico/culturais. Além das questões referentes ao objeto de estudo drogas, devem ser
considerados os sujeitos do processo educativo, os adolescentes, e o seu contexto
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sócio-econômico-cultural para que o resultado das ações preventivas seja eficiente.

A sala de aula é um dos espaços privilegiados para o debate, já que o tema droga é “um problema
interdisciplinar e multidimensional, que pode ser interpretado no âmbito escolar, tendo a sala de aula
como ambiente de educação preventiva e valorização social da vida.” (JÚNIOR, 1998, p. 31). É na escola
em que os adolescentes formam seus grupos e buscam identidade, o consumo de drogas lícitas ou ilícitas
é condicionante para fazer parte de grupo identitários e compartilhar ideias e valores sociais. Abramovay e
Castro destacam que:

Para Abramovay e Ruas (2002), a escola apresenta-se aos jovens como um instrumento
para o exercício da cidadania, na medida em que funciona como um dos “passaportes de
entrada e aceitação na sociedade” e como oportunidade de uma possível vida melhor.
Entretanto, ressaltem, ainda, que a escola também é um dos mecanismos por meio de
qual se operam a exclusão e a seleção social. Isso tem desdobramento específico na
cultura, nas políticas sociais, nas relações étnicas e de gênero, na identidade em outras
esferas atuando em cada uma delas de forma diferenciada (ABRAMOVAY E CASTRO, 2005,
p.89).

Podemos ver a força que o ambiente escolar exerce na formação das crianças e adolescentes. Nesta
perspectiva a escola torna-se um local fundamental para refletir e intervir sobre a questão da drogadição,
inserindo não só professores e alunos neste debate, mas também os pais, a comunidade e escolar e a
sociedade em geral. A abordagem do tema pode ser feita de várias formas, através de textos, palestras,
feiras de ciência, vídeos, miniprogramas de rádio produzidos pelos alunos, teatro, entre outros. O
importante é que estas ações busquem esclarecer sobre os efeitos e os danos, tanto físicos como sociais,
que as drogas causam em curtos, médios e longos períodos de uso.

As visões preconceituosas acerca do tema devem ser afastadas para que o debate possa fluir sem que
equívocos que sirvam de entrave à dinâmica pedagógica sejam cometidos. Ao se constatar a presença de
drogas nas escolas, por exemplo, as medidas adotadas pelos educadores não devem buscar estigmatizar a
instituição e muito menos o estudante que faz parte dela. Tal ação contribuiria para uma visão negativa da
escola, gerando situações como a marginalização, transferência e expulsão do aluno na vã tentativa de
contornar o problema. É necessário compreender que as drogas são fruto de um problema social,
portanto, de nada adianta tratar a questão de forma isolada, particular, excluída de uma perspectiva
contextual (ABRAMOVAY e CASTRO, 2005). Segundo Junior:

Se a educação preventiva enfoca apenas a informação científica acerca dos efeitos das
drogas sobre a saúde do indivíduo, pode ocorrer que muitos destes alunos, por estarem
bem informados, se achem suficientemente responsáveis e autônomos para assumir as
consequências. Entretanto, os supostos “benefícios” que as drogas oferecem têm um
custo pessoal e social muito alto, que apenas a compreensão das informações científicas
não é capaz de avaliar. Uma abordagem preventiva deve considerar o indivíduo no seu
contexto sociocultural, compreendendo a abrangência e a complexidade do problema,
integrando as consequências do uso de drogas ao plano social (JÚNIOR, p. 42, 1998).

Para atingir resultados preventivos mais concretos, o ideal é que as instituições de ensino trabalhem a
questão das drogas de forma interdisciplinar ligando a temática aos seus conteúdos programáticos,
trazendo esclarecimento tanto no que diz respeito às informações científicas mais precisas com relação aos
seus efeitos físicos e as leis como trazendo também uma abordagem sobre os aspectos culturais, sociais e
históricos do uso de drogas, seus aspectos econômicos, a violência gerada, repressão policial, questões
referentes às classes sociais, entre outros temas transversais. É fundamental que dentro deste processo,
os pais possam acompanhar de perto o debate, participar, esclarecer dúvidas e trazer sugestões para que
o ambiente escolar se torne um espaço de atividades que estimulem sociabilidade e interação entre todos
os que compõem a comunidade escolar. De acordo com Aratangy (1998), seis passos são fundamentais
para a construção de um programa de prevenção eficiente, de acordo com o autor:
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1.Levar em conta a dimensão emocional, oferecendo ao jovem opções culturalmente
válidas , que permitam canalizar o turbilhão de emoções que habitam o adolescente,
para se contrapor à intensidade de emoções que a droga propicia (participação em
atividades esportivas, desenvolvimento de expressões artísticas, atividades culturais); 2.
levar em conta a preocupação social e a necessidade de pertinência no jovem , abrindo a
possibilidade de participação ativa em questões que envolvem a comunidade da qual a
escola faz parte; 3. oferecer informações verdadeiras e não preconceituosas sobre
drogas, para que o adolescente possa fazer escolhas mais livres; 4. respeitar a
inteligência do jovem, não usando mensagens alarmistas e deformadas (não tratar, por
exemplo, todas as drogas como se oferecessem o mesmo risco, não confundir o uso
eventual de uma substância psicoativa com o uso habitual e contínuo); 5. não fazer
afirmações sobre a sensação que a droga produz para não correr o risco de se
desmoralizar diante de adolescentes que possuem informações diretas que podem
contradizer as suas; 6. abrir para orientação de pais de alunos, para que estes não se
sintam tão despreparados e desamparados para lidar com os desafios da adolescência
(ARATANGY, 1998, p. 16-17).

Os espaços educativos têm papel determinante neste processo, afinal a escola, nesta fase da vida, é o
grande espaço de socialização e troca de conhecimento entre jovens. A escola é um espaço de formação
de sujeitos e nela são refletidos diversos problemas sociais como a violência, desigualdade, preconceito,
entre diversos outros, que obviamente não serão solucionados pela escola e nem cabe a esta instituição
solucionar, mas principalmente assumir a complexidade do papel da escola na vida e no desenvolvimento
dos jovens. A interação entre família, escola, e comunidade é fundamental para que lado a lado possam se
comprometer com o projeto de vida e com os interesses dos seus jovens.

4 Projeto RefletIR: mobilização social para a prevenção ao uso de drogas

O Projeto RefletIR surgiu a partir da inquietação da equipe pedagógica do Instituto Recriando, entidade
não governamental sergipana que desenvolve um trabalho de defesa da garantia dos direitos da criança e
do adolescente através da comunicação, devido à constatação do crescente número de casos de uso e
tráfico de drogas envolvendo adolescentes em diversos bairros de Aracaju, em especial no bairro Atalaia e
no Santa Maria, ambos localizados na zona sul da capital sergipana. Dessa inquietação, nasceu a primeira
versão do projeto, executada em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Aracaju, quando foram atendidos 50 adolescentes estudantes das Escolas Municipais de
Ensino Fundamental Anísio Teixeira, localizada no bairro Atalaia e Laonte Gama, no Bairro Santa Maria. A
reflexão acerca da problemática da drogadição era desenvolvida sobre a metodologia da educomunicação
e os meninos e meninas atendidos participaram de oficinas de rádio e mídia impressa, tendo como
resultado material das oficinas: oito spots educativos, uma radionovela, uma radioreportagem, um jornal
mural, um fanzine e um cartaz informativo, todos envolvendo o tema da drogadição com abordagens
interdisciplinares.

Além do atendimento direto a meninos e meninas, a primeira edição do projeto realizou também pequenos
cursos de formação para os professores das escolas envolvidas no projeto e aberto aos educadores de
outras unidades escolares. A proposta foi de preparar os educadores para trabalhar com a temática da
drogadição e a metodologia da educomunicação já introduzida nos educandos.

O terceiro eixo do então chamado Projeto RefletIR – Mobilização social para a prevenção ao uso de Drogas
dizia respeito ao fomento ao debate público acerca do uso e tráfico de drogas envolvendo crianças e
adolescentes. Como a entidade executora já possuía ampla experiência no campo da análise de mídia e da
mobilização social em torno de temáticas ligadas ao universo infanto-juvenil, identificou a necessidade de
uma intervenção junto aos comunicadores de Sergipe para melhorar a cobertura da imprensa sergipana no
que diz respeito à drogadição e suas consequências. Assim, o projeto incluiu ainda a produção e
disseminação de um kit de pautas para as equipes dos principais veículos de comunicação do Estado,
trazendo abordagens ou recortes pouco utilizados sobre o tema, a exemplo da realidade do trabalho
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infantil no tráfico. Enfim, a proposta foi trazer a complexidade da temática da drogadição sem estigmatizar
o usuário e de forma a aprofundar o assunto fugindo das abordagens violentas costumeiras.

Percebendo o impacto do projeto junto aos educandos e às escolas em que foi desenvolvido e levando em
consideração que a realidade de altos índices de uso e trafico de drogas envolvendo meninos e meninas
não se restringia apenas às duas comunidades em que o RefletIR já havia sido executado, percebeu-se a
necessidade de se realizar uma segunda edição do projeto, desta vez abrindo mão da formação continuada
dos profissionais de educação e da mobilização da imprensa em torno do tema para aprofundar o caráter
pedagógico do projeto, ou seja, as oficinas de educomunicação. Na segunda edição do RefletIR, chamada
Educomunicação para a prevenção ao uso de drogas, ampliou-se o número de meninos e meninas
atendidos de 50 para 100 educandos que viviam em quatro comunidades da grande Aracaju: Bairros
Santa Maria e Atalaia, na capital, na comunidades do Parque dos Faróis, no município de Nossa Senhora
do Socorro e na cidade Barra dos Coqueiros.

Por meio da construção de produtos de comunicação alternativos e levando em consideração o processo
dialógico entre educandos e educador, o projeto estimulou entre meninos e meninas o senso crítico na
recepção midiática e aprofundou seus conhecimentos sobre o fenômeno da drogadição. A temática da
drogadição foi trabalhada transversalmente ao longo do desenvolvimento de cinco oficinas de
comunicação: publicidade, mídia impressa, rádio, vídeo e internet. Nestas oficinas, os educandos
aprenderam, mediados por profissionais de comunicação com experiência em educomunicação, a construir
peças midiáticas que refletem o olhar desta juventude sobre a temática em questão. Um olhar que vai
muito além da criminalização da pobreza, da violência e da estigmatização dos usuários de drogas,
comumente observados nos meios de comunicação hegemônicos, dos estereótipos e reducionismos em um
movimento que tentou levar a compreensão dos educandos da drogadição do simples ao complexo.

Um aspecto interessante deste projeto diante de tantos outros que utilizam a metodologia da
educomunicação foi o fato de todas as peças de comunicação elaboradas pelos educandos terem caráter
publicitário. A escolha pela linguagem publicitária se deu porque na perspectiva da educomunicação,
aprender as linguagens midiáticas possibilita uma leitura dialógica e crítica por parte do receptor. Criando
peças publicitárias, o educando não se compreendia somente como alvo da política de prevenção às
drogas, mas também como multiplicador, como transmissor ativo de informações que levem a prevenção
adiante.

O produto final da oficina de publicidade foi um briefing, desenvolvido a partir de uma pesquisa nas
comunidades para identificar os aspectos considerados mais relevantes pelos moradores da região, bem
como aqueles que ainda careciam de maior informação. Contagiados por uma noção de publicidade social
e levando em consideração o que foi coletado na pesquisa de campo junto às suas comunidades, os
educandos produziram dezenas de peças publicitárias educativas como spots, VTs, cartazes e perfis nas
redes sociais que, ao final do projeto, compuseram uma grande campanha publicitária, cujo lançamento se
deu em dezembro de 2012, protagonizada pelos educandos em suas comunidades e na sociedade em
geral.

A perspectiva publicitária do projeto potencializou a atuação dos educandos enquanto protagonistas e
agentes multiplicadores de informação, à medida que fez com que eles não apenas produzissem o material
midiático, mas também levassem a conhecimento de suas comunidades e da sociedade em geral suas
impressões sobre a drogadição, suas causas, consequências e maneiras de superar esta problemática.
Além disso, o fato de terem sido produzidas por adolescentes, as peças publicitárias refletiram a
linguagem deste público, facilitando identificação com o tema e chamando a atenção de outros jovens.

Os educandos do projeto tinham entre 12 e 17 anos, sendo que foi dada prioridade àqueles cuja idade era
inferior aos 14 anos, partindo do pressuposto de que, na maioria dos casos, as primeiras drogas
consumidas pelos adolescentes são o álcool e o tabaco, e somente após cerca de um ano e meio, eles têm
seu primeiro contato com substâncias ilícitas. Optou-se por desenvolver o projeto dentro das escolas pelo
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entendimento de que a escola é o lugar mais associado ao consumo de drogas entre adolescentes. Outro
fator que impulsionou a escolha do ambiente escolar para abordar esta temática foi a constatação de que
o assunto já era amplamente abordado nos espaços educativos formais, porém sem que se obtivesse
resultados efetivos no sentido de sensibilizar os estudantes acerca desta problemática.

Por tratar-se de um tabu na sociedade, muitas vezes, as drogas são abordadas pelos profissionais da
educação de maneira conservadora, impositiva e restritiva, por meio de um discurso unilateral e que
dificilmente levava em consideração a realidade de exclusão social em que os estudantes estão inseridos.
Realidade esta em que familiares, amigos e os próprios estudantes muitas vezes são usuários de
substâncias psicoativas, dependentes químicos e, em alguns casos, possuem envolvimento com o tráfico.
Não foi raro ouvir dos adolescentes, histórias de familiares assassinados ou encarcerados devido ao tráfico
de drogas.

Ao chegar em sala de aula com um modelo de educação pronto para ser aplicado e uma opinião formada
pelos adultos para ser reproduzida pelos adolescentes, os muitos educadores falham no método e não
conseguem sensibilizar nem convencer o adolescente a refletir. Por este motivo, a proposta do Projeto
RefletIR era superar a pedagogia do medo no que se refere à relação entre juventude e drogas,
promovendo um processo educativo que partisse da realidade e das experiências dos educandos
envolvidos. A proposta do projeto era de construir de forma coletiva o conhecimento e não impor um
padrão de pensamento.

Há ainda uma dificuldade muito grande por parte dos espaços de educação formal de encarar o tema da
drogadição em sua amplitude e profundidade. O que se percebe é que boa parte dos debates, projetos e
outras iniciativas desenvolvidas nos espaços de educação formal sobre uso de drogas é desenvolvida de
forma pouco aprofundada, restrita ao indivíduo em seus efeitos físicos e psicológicos. Assim, o debate é
muitas vezes pautado sem levar em consideração os complexos desdobramentos sociais, a exemplo do
tráfico de drogas enquanto um negócio lucrativo, do impacto da drogadição na saúde pública, da redução
de danos enquanto alternativa viável para minimizar os efeitos das drogas.

Neste sentido, o projeto RefletIR buscou, ao longo de 10 meses de atividades, abordar a questão das
drogas a partir de eixos temáticos específicos. Considerando que os educadores se revezavam entre as
quatro turmas de educandos a cada nova oficina de dois meses, a equipe pedagógica do projeto
desenvolveu em conjunto com os educadores, um roteiro de trabalho que pautou a abordagem de um
subtema dentro da temática da drogadição a cada etapa do projeto, que durava o período de uma oficina
(dois meses). A estrutura deste roteiro partiu dos temas mais gerais e introdutórios para os mais
específicos e reflexivos e sempre se procurou realizar o contínuo movimento entre o específico e o geral
em cada tema.

A 1º etapa - Subtema predominante: Conceituando as drogas, tinha como temas: os tipos e principais
efeitos das drogas; a proibição e restrição nas leis e regulamentação; e o que leva o jovem a usar drogas.
A 2º etapa - Subtema predominante: Prevenção tratava de: educação e medição cultural; do papel da
escola, da mídia, da família e religião na prevenção à drogadição; e das políticas públicas estruturantes
como prevenção à drogadição (esporte, cultura, lazer). A 3º etapa - Subtema predominante: Causas e
conseqüências pessoais, familiares e sociais do uso de drogas pautava: Tráfico de drogas; Trabalho
Infantil; Exploração Sexual; Violência doméstica; Violência em geral; Cultura de paz; repressão policial e
criminalização da pobreza. A 4º etapa: - Subtema predominante: Tratamento e saúde publica tratava de:
política de redução de danos; políticas públicas de prevenção e tratamento do usuário (CRAS, CREAS,
CAPs); preconceito e criminalização do usuário. A 5º etapa: - Subtema predominante: Mobilização social
para a prevenção à drogadição, última etapa, abordava: as Instâncias de mobilização e articulação da
sociedade; visita a espaços de incidência política e/ou de execução de políticas preventivas; e estratégias
de mobilização social.

Assim, o RefletIR buscou não apenas ampliar o conhecimento dos educandos inseridos no projeto, mas
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principalmente provocar a reflexão acerca de diversas temáticas inseridas dentro de um tema amplo e de
difícil compreensão como a drogadição, considerando sempre que não há uma solução milagrosa para o
problema, mas a necessidade de se investir em políticas estruturantes que promovam a prevenção,
fortalecimento dos espaços de tratamento no âmbito da saúde e no processo de reeducação da sociedade
para conviver com o usuário sem discriminá-lo.

Considerações Finais

Um dos principais pontos levantados foi o caráter interdisciplinar da relação entre educação e comunicação
abarcada pelo termo Educomunicação. O Projeto ReflerIR surge nesse contexto e enquanto projeto
monotemático permite desenvolver uma compreensão mais profunda da interdisciplinaridade com os
educandos. A maioria dos projetos educomunicativos elegem diversos temas a serem pautados na relação
educação/comunicação, seja na utilização de mídias como ferramentas pedagógicas nas abordagens
desses temas, seja discutindo a abordagem midiática sobre esses temas.

Trabalhar com uma diversidade de temas permite uma compreensão rápida da interdisciplinaridade, no
qual o aspecto quantitativo interdisciplinar de uma variedade de temas de mais de uma disciplina entram
em contato. A principal característica do RefletIR no bojo de outros projetos de educomunicação é o fato
de que ele é monotemático, toda a metodologia pedagógica é voltada para o tema único do combate à
drogadição. Ao trabalhar com um só tema, se poderia dar a sensação de unicidade aos educandos, que só
pôde ser quebrada no esforço contínuo de demonstrar a multidimensionalidade do objeto, especialmente
quando tratado de forma interdisciplinar entre seus componentes físicos/biológicos e por outro lado
sociais/culturais. É nessa perspectiva complexa, enquanto fato social total que o tema da drogadição pôde
ser entendido no contexto em que o educando está inserido, trazendo ao debate os conhecimentos do
próprio educando, pautando de forma interdisciplinar a droga na ótica das ciências exatas e seus efeitos e,
ao mesmo tempo, a droga na perspectiva das ciências sociais e suas especificidades em determinada
cultura. Tentando entender e intervir sobre a drogadição sem a necessidade reducionismos
simplificadores, procurando abarcar o objeto em toda a sua multidimensionalidade e complexidade.
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