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Resumo: Considerando a vulnerabilidade existente em nossa sociedade para que adolescentes 
e/ou jovens descubram o mundo das drogas lícitas e /ou ilícitas e comecem a fazer uso delas, 
observamos a necessidade de identificar nas escolas a existência desta problemática e o seu 
enfrentamento. Para tanto, este artigo visa fazer uma análise dos problemas registrados por 
professores da educação básica envolvidos no projeto “Museu Pedagógico: uma interlocução 
com os problemas do cotidiano escolar” acerca da do uso/abuso de drogas por adolescentes e 
jovens, e evidenciando como a prevenção pode ser incluída nas reflexões e ações das práticas 
educativas desenvolvidas na escolas. 
Palavras-chave: Drogas; Prevenção; Educação; Educação escolar; Práticas Educativas. 
 
 
 
 Drug prevention at schools as educational practices  
 
Considering the vulnerability presented in our society leading teenagers/young adults to 
discover the licit and illicit drug’s world, starting to use them, we observe the need of 
identifying at schools the presence of this concern, facing it. Therefore, this article aims to 
analyze problems registered by  teachers of basic education involved with the project  
“Pedagogical Museum: an interlocution with  quotidian school problems” around the 
use/abuse of drugs by teenagers and young adults, highlighting how prevention can be 
included in the discussions and actions within educational practices developed at schools. 
 
Keywords: Drugs; Prevention; Education; School Education; Educational practices. 
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Este artigo visa fazer uma análise dos problemas registrados por professores da 

educação básica envolvidos no projeto “Museu Pedagógico: uma interlocução com os 

problemas do cotidiano escolar”. Este projeto de pesquisa tem um caráter experimental, e 

visa, prioritariamente, investigar o cotidiano escolar, por meio da construção de um banco de 

problemas sobre os temas que interferem no andamento das atividades da escola, seja no 

campo da gestão, seja no campo das práticas sociais e pedagógicas. Para tanto, foi criada uma 

rede de acesso, por meio da internet e disponibilizado um site na página da UESB/Museu 

Pedagógico para o registro de problemas que os professores considerem pertinentes para 

serem estudados e analisados. O acesso aos problemas registrados pelos professores nos 

fazem inferir que, de maneira geral, tais problemas parecem mais relacionados com o “fazer 

pedagógico”, com aspectos administrativos e outros sobre ensino-aprendizagem, avaliação 

etc.  

Cada pesquisador envolvido no projeto tem a incumbência de analisar os problemas 

enviados a partir de seu referencial de pesquisa. No nosso caso, o uso e/ou abuso de drogas. 

Desde a implantação do projeto no que tange à questão por nós estudada, foram apresentados 

somente 2 (dois) registros que relatavam problemas com alcoolismo e que o fato do aluno 

estar embriagado gerou conflitos com o professor. Por esta omissão de dados não se pode 

afirmar que não haja problemas desta natureza na escola, talvez possamos inferir que ou os 

problemas já se “naturalizaram” e perderam a importância ou não se consegue admitir que o 

problema exista (por vezes já nos acostumamos a omitir com medo de represálias). 

Um desses registros apontam que “o maior problema com bebidas que temos na 

escola são com os alunos da noite, os alunos do noturno bebem muito...” Por experiência 

sabemos que a faixa etária destes estudantes classifica-os como adolescentes e/ou jovens que 

ora são vistos como problema social ora vistos como sujeitos de direitos que apresentam, 

como toda etapa da vida do ser humano, demandas, necessidades, desejos e estes precisam ser 

refletidos nas políticas públicas. O jovem, por essência, carrega incertezas, necessidade de 

experimentar o novo, o desconhecido, e isso o faz um grupo com grande vulnerabilidade 

social. Também podemos assertar que muitas são as demandas e desejos dos jovens neste 

mundo globalizado, estes carregam na complexidade desta etapa de suas vidas a 

responsabilidade de prestar contas à sociedade capitalista quanto ao seu papel social, ou seja, 

necessitam impor-se como segmento o que implica a discussão de problemáticas como 

trabalho, educação, saúde, lazer, cultura entre outros. Dentre estas problemáticas encontramos 

o uso e abuso de drogas lícitas ou ilícitas. A bebida está presente no nosso cotidiano. Bebemos 
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nos momentos de festa, alegria ou para nos livrarmos, mesmo que provisoriamente, de alguma 

dor, insatisfação ou para fugir dos problemas do cotidiano. Como beber é aceito socialmente, 

então a população se sente respaldada para usar e abusar de bebidas fortes ou fracas, 

destiladas ou fermentadas, e em alguns casos vemos pais incentivando seus filhos a beberem. 

Alguns autores alertam para o abuso do álcool e afirmam que o alcoolismo é um 

problema sério para pessoas de qualquer idade, mas especialmente temível nos adolescentes 

e/ou jovens.  Também chamam nossa atenção para a gravidade do início do uso do álcool na 

adolescência que parece natural. Muitos pais nem se preocupam se os filhos bebem demais, 

há, inclusive, aqueles que os encorajam. A preocupação é se estão consumindo drogas ilícitas 

(maconha, cocaína, crack ou outras). Isso pode ser um indício de que estão envoltos com a 

idéia de que a bebida é saudável ou pode tornar a vida melhor ou, ainda, que a bebida não é 

tão vilã quanto poderiam prever.  

Com efeito, têm pais que, quando finalmente se deparam com a realidade de 
que seu filho ou filha tem um problema com alcoolismo, respondem 
dizendo: “Não me preocupa demais que bebam; pelo menos não usam 
drogas.” (NORTH; ORANGE JR, 2000, p. 15, tradução nossa). 

Em conformidade com o exposto acima, verificamos que as estatísticas sobre a 

utilização de drogas apontadas em um levantamento feito pelo Centro Brasileiro sobre Drogas 

Psicotrópicas – CEBRID – realizado em dez capitais brasileiras entre estudantes do ensino 

fundamental e médio de 1987 a 1997 apresentam alguns dados relevantes. Dentre estes, o 

álcool aparece como a droga lícita que menos preocupa as autoridades e familiares, entretanto, 

seu uso e abuso é um dos mais alarmantes na sociedade brasileira. Ele é responsável por mais 

de 90% das internações hospitalares por dependência, além de aparecer em 70% dos laudos 

cadavéricos das mortes violentas (GALDURÓZ, 1997). Estas mortes, por vezes, começam 

com uma simples discussão no bar, no trânsito etc. Como se pode perceber até aqui, usar e/ou 

abusar de bebidas alcoólicas não parece um problema para a maioria das pessoas, por isso, a 

menos que se tenha algum prejuízo mais concreto, a escola também não admitirá ou fará 

qualquer ação no caminho da recuperação ou da prevenção. 

Há autores que consideram que existe uma vulnerabilidade maior para que o 

adolescente e/ou jovem descubram o mundo das drogas, uma vez que passam por uma fase de 

muitas descobertas. Podem experienciar os efeitos de diversas drogas para fugir das próprias 

crises desta fase de transição ou na busca de auto-afirmação. Suas vivências estão somadas à 

insegurança dos adultos que nem sempre acompanham as aventuras de seus filhos “[...] e 

quase sempre consideram absolutamente normal a experiência com o álcool, como se fosse 
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parte do desenvolvimento de qualquer um, e não um primeiro degrau na escalada das drogas” 

(ARATANGY, 2000, p. 68). 

No entanto, é preciso estar alerta: tomar a primeira dose pode colocar o jovem frente a 

um desafio de uma roleta russa, conforme a citação a seguir: “Quando alguém toma suas 

primeiras doses de bebida alcoólica ou de outra droga que lhe altere a personalidade ou 

psiquismo está, na verdade, iniciando um vôo cego, entrando numa roleta-russa” 

(VESPUCCI; VESPUCCI, 2001, p. 19). Esses autores afirmam que os predispostos a esta 

doença estão neste jogo com uma arma na cabeça e este é um “revólver que sempre dispara”, 

e o tiro é certo. Mas ainda consideram que “[...] o usuário predisposto passa à dependência 

química num processo que dura vários anos mas que, não obstante, é avassalador, irrefreável” 

(VESPUCCI; VESPUCCI, 2001, p. 26). Esse processo, de acordo com os autores, leva as 

pessoas a dividirem-se em três grupos quando iniciam o uso do álcool: 1) beber 

“socialmente”, mas com algum incidente ou acidente relacionado ao uso excessivo da bebida; 

2) há aqueles que desenvolvem aversão física ao álcool e tornam-se abstêmios e 3) 12 a 15% 

desenvolvem uma relação especial com a bebida que, tornar-se-á, mais tarde, uma 

dependência química. 

Todos nós estamos expostos aos apelos atrativos para o consumo do álcool e de outras 

drogas. Neste caso, a única forma que temos de tentar evitar que crianças, adolescentes e 

jovens experienciem o “caminho das drogas” é a prevenção. Ao tentar responder em que 

momento se deve começar a prevenção, Lapate (2001) defende que esta deve começar na 

“hora zero”, ou seja, desde o momento em que o feto ainda está em formação. Desta forma, 

atuaríamos antes que os problemas chegassem, conforme sugere o próprio autor. O fato é que 

muitas famílias e muitas escolas começam a falar de prevenção depois que o problema já se 

instalou. Claro que isto é válido se não estiver descontextualizado ou se não for apenas 

“trabalho para complementar notas”. Mas não existe somente esta forma de prevenção. De 

acordo com a Febract (1998), a prevenção pode ser classificada em três níveis, a saber: 

a) prevenção primária – tem por objetivo evitar a ocorrência do problema-
alvo, isto é, diminuir a incidência. Previne o uso da droga antes que ele 
inicie; 
b) prevenção secundária – ocorre quando já começa a surgir o consumo de 
drogas; 
c) prevenção terciária – já existe a dependência de drogas, implica 
incentivar os usuários a procurar uma terapia adequada, incentivar o diálogo 
com a família, acreditar na recuperação, colaborar na reintegração social. 

 
Com relação à escola, esta pode se tornar um espaço muito importante para a 

discussão acerca da temática das drogas, embora nem sempre estejamos preparados para lidar 
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com tais questões. Pensamos que o álcool, por ser legalizado em nossa sociedade e estarmos 

expostos às propagandas nos meios de comunicação das diversas marcas de cerveja, por 

exemplo, não seja considerado um problema para nossas relações sociais. Talvez a diferença 

esteja no fato de que este é um produto que podemos comprar livremente, exceto os menores 

de 18 anos (BRASIL, 1990). Mas é preciso considerar que o álcool é uma droga que pode 

causar danos sociais e individuais dependendo da quantidade ingerida, conforme 

mencionamos anteriormente. Falar de álcool e de alcoolismo, principalmente, não é tarefa 

fácil por ainda carregar uma aura de tabu para nossas relações. Admitir que se tem problemas 

com bebidas é o primeiro passo na difícil caminhada da recuperação por isso pode ser muito 

penoso chegar a tal ponto. 

No cotidiano escolar, nas práticas educativas, percebe-se um abrandamento ou uma 

ação velada no que diz respeito ao problema do uso e abuso de álcool e outras drogas, é o que 

nos foi apresentado nos registros feitos pelos professores. Embora haja o registro, sabemos 

que não há nas escolas um diálogo aberto com os alunos sobre o referido problema. A escola 

não está preparada para dialogar com seus jovens, principalmente o que se refere às drogas 

lícitas ou ilícitas. Professores, coordenadores e diretores não concebem a juventude como um 

segmento que tem suas especificidades, sua maneira de ver o mundo, seres capazes de 

produzir cultura. A diversidade que existe na sala de aula é muito grande, as respostas 

educativas têm de ser, no mínimo, muito diferentes. Talvez esta homogeneização a qual a 

escola molda, estereotipa e rotula tenha feito deste mais um espaço de exclusão e de negação 

do diálogo do que de fato de inclusão e proposição deste último. 

Partindo de uma concepção de ser humano baseada na teoria histórico-cultural de 

Vygotsky, que considera que o processo de desenvolvimento resulta do processo de 

“aprendizagem da cultura e de reprodução das aptidões humanas nela encarnadas” (MELLO, 

2004, p.138) e que esse processo é socialmente mediado, entendemos que considerar os 

adolescentes e jovens como protagonistas de suas histórias e de suas escolhas, traz embutida a 

idéia de mediação.  

 
O homem é um ser social não porque ele viva ou goste de viver em grupo, 
mas porque, sem a sociedade, sem os outros com quem aprender a ser um 
ser humano, o homem não se torna humano com inteligência, personalidade 
e consciência.  
Assim, enquanto os animais têm apenas duas fontes de conhecimento – o 
instinto e a experiência individual que termina com sua morte –, o homem 
tem três fontes essências de conhecimento: a herança biológica – que é o 
ponto de partida necessário, ainda que não suficiente, para aquelas 
características tipicamente humanas como a linguagem, a memória e a 
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atenção voluntárias, o pensamento e o controle da própria conduta –, a 
experiência individual – que deixa suas marcas na cultura e na história 
humana – e a experiência humana – a herança social pela qual as gerações 
passadas transmitem suas experiências, seus conhecimentos, suas 
habilidades, suas aptidões e suas capacidades... (MELLO, 2004, p. 139, grifo 
nosso). 
 

A educação e o ensino, portanto, têm um papel essencial para o desenvolvimento do 

ser humano, no sentido mesmo de humanização, por nós entendida como a capacidade não 

só de apropriar-se e desenvolver conhecimentos, experiências, capacidades e aptidões, através 

dos processos de mediação, mas principalmente de saber utilizá-los de forma saudável e 

consciente ao protagonizar e escrever a própria história. É a aprendizagem quem move o 

desenvolvimento das qualidades humanas. O papel das práticas educativas preventivas é 

então, a nosso ver, de fundamental importância, uma vez que trata também de valores e 

princípios que vão nortear a ação e a  tomada de posição de adolescentes e jovens frente aos 

elementos do cotidiano, entre estes o uso ou não de drogas lícitas e ilícitas. 

O consumo de bebidas alcoólicas em nossa sociedade parece estar sendo 

internalizado como uma forma cultural de comportamento. Segundo Vygotsky (1989, p. 65), 

“a internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas 

constitui o aspecto característico da psicologia humana; é a base do salto qualitativo da 

psicologia animal para a psicologia humana”. Em outras palavras, podemos dizer que esta 

internalização faz parte das funções psicológicas superiores que, de acordo com o autor, nos 

caracterizam como “seres humanos”. É justamente neste sentido que nos cabe perguntar até 

que ponto as práticas educativas vem exercendo sua função preventiva no sentido de 

favorecer a humanização dos adolescentes e jovens, tal como definida acima. 

Como dissemos anteriormente, as pessoas hoje bebem pelos mais variados motivos 

que vão desde a comemoração de uma data especial à tentativa de esquecer os problemas do 

dia-a-dia. A idéia e a prática de “beber socialmente” vem inclusive sendo fortalecida pela 

mídia, que não perde a oportunidade de mostrar pessoas “bem sucedidas” tomando um 

drinque “inofensivo” entre uma situação e outra. Além, é claro, como já fizemos referência, as 

propagandas televisivas de cerveja. De outro modo, vemos a escola sem ações efetivas de 

prevenção, pois o usuário esporádico pode tornar-se um dependente. 

E o que a escola tem feito? O que temos apreendido nas conversas com os gestores 

que nos receberam para realização de um outro projeto de pesquisa específico sobre a 

temática das drogas (BERTONI, 2008), é que a compreensão que eles têm de prevenção e as 

ações que, timidamente, são feitas pelas escolas pautam-se no que aqui está posto como 
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prevenção secundária. Algumas vezes, admitem até ações indicativas no que concerne à 

prevenção terciária. Embora não tenhamos concluído as entrevistas e nem analisado 

integralmente todas as que já fizemos, percebemos que os gestores não citam em suas falas a 

compreensão do que seja prevenção primária e nem trabalham no sentido de fazer da escola 

um espaço apropriado para se falar francamente sobre a prevenção ao uso/abuso de drogas 

lícitas e/ou ilícitas. Também, pudemos perceber que a escola não está isenta da convivência 

com usuários e/ou traficantes que, ainda de acordo com os gestores, estão nos portões ou 

mesmo se matriculam na escola a fim de ganharem novos “clientes”. 

Apesar disto, não pode se isentar da implantação de ações efetivas no tocante à 

temática. 

A implementação de uma educação preventiva contra as drogas requer um 
eficiente planejamento de atividades a serem desenvolvidas. Assim, para que 
essas atividades possam ser desenvolvidas a contento, a escola deve 
previamente atingir alguma metas, tais como: repensar o programa de 
conteúdos e objetivos das disciplinas, de modo que o problema das drogas 
seja contemplado; conhecer o grau de disseminação das drogas entre os 
alunos; possuir materiais didáticos como livros e vídeos especializados e 
atualizados sobre o tema, e, ainda, conseguir aglutinar alunos, pais, 
professores, funcionários, direção e especialistas em torno da discussão da 
temática. (LORENCINI JR, 1998, p. 41). 
 

Mesmo que a escola não consiga incluir em suas práticas, a prevenção ao uso de 

drogas, há ações educativas que podem ser realizadas a qualquer tempo e por todos nós.  

Neste sentido, Albertini (1998, p. 55) recomenda que a escola “deve estar atenta para não 

contribuir com qualquer forma de rotulação, discriminação ou marginalização do usuário, 

eventual ou assíduo, de drogas”.  

Um programa de prevenção como prática educativa deve levar em consideração outros 

aspectos além das informações sobre a composição ou efeitos das drogas pois muitos 

adolescentes e jovens têm essas informações mais detalhadas do que seus pais e professores. 

Como toda ação educativa precisa ser muito bem planejada.  

Assim, um projeto de prevenção ao uso de drogas, além de garantir que os 
alunos recebam informações corretas e não preconceituosas, deve 
contemplar a vertente emocional da questão. Nesse sentido, deve acolher a 
inquietação própria dos adolescentes, sem abrir mão de estabelecer limites 
claros e não arbitrários. Para tanto, é essencial a abertura de diferentes canais 
de participação dos alunos em múltiplas atividades artísticas e esportivas, 
desenvolvidas ou propiciadas pela escola. (ARATANGY, 1998, p. 15) 
 

Ignorar ou negar que este problema existe no cotidiano escolar, definitivamente não 

ajudará a resolvê-lo. Por outro lado, temos consciência que este não é um problema restrito ao 

ambiente escolar mas que tem raízes sociais mais profundas. Neste sentido, a escola não é a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

8 

única responsável por ações no intuito de realizar a prevenção em qualquer nível. 

De início acreditávamos que a droga lícita ou ilícita era um grave problema na escola, 

agora temos observado que além de seríssimo, não temos conseguido visualizar como as 

escolas desenvolverão estratégias de sobrevivência diante de um problema social que tem 

tomado proporções tão gigantescas. Neste sentido, nos surpreendeu não termos tantos 

registros realizados pelos professores, embora não possamos desconsiderar sua importância 

de estudo por sabermos que, de alguma forma, ela está presente nas escolas e atuando 

negativamente nas relações entre os sujeitos envolvidos no processo educacional. 

Com isso não queremos responsabilizar ou creditar à escola a resolução absoluta 

desta problemática, pois ela sozinha, como já dissemos, não dá conta, o que pretende-se é 

oportunizar aos jovens que eles vejam a escola como um espaço propício para que  sejam 

respeitados e valorizados, que a escola seja capaz de refletir a sua realidade e com eles 

discutir, planejar e criar oportunidades para que se sintam no ambiente capaz de visualizá-lo 

como sujeito de direitos e não como problema social. 

O que tem sido comum em nossas leituras é a verificação de que nenhuma prática 

educativa de prevenção se sustenta sem considerarmos os adolescentes e jovens  como 

protagonistas de suas histórias e de suas escolhas. Tal constatação nos remete à questão das 

concepções que embasam as práticas educativas desenvolvidas dentro das instituições 

escolares. Consideramos que qualquer prática educativa está fundamentada em teorias, idéias 

e concepções, muito embora nem sempre os professores tenham consciência das mesmas. 

  

Quando analisamos a prática pedagógica de qualquer professor vemos que, 
por trás de suas ações há sempre um conjunto de idéias que as orienta. 
Mesmo quando ele não tem consciência dessas idéias, dessas concepções, 
dessas teorias, elas estão presentes. (WEISZ, 2006, p. 55). 

 
O papel da escola é muito mais no sentido de desenvolver práticas educativas 

preventivas que remediativas. Partindo desta consideração, no caso específico do problema 

referente ao uso de drogas lícitas ou ilícitas pelos estudantes, entendemos que focar no 

primeiro nível de prevenção, definido pela Febract (1998) – a prevenção primária, é questão 

prioritária no âmbito escolar. Para que isso ocorra, no entanto, é preciso investir na formação 

continuada de professores, oportunizando a eles não só a construção de novas concepções 

mas, sobretudo, identificar aquelas que vêm fundamentando o seu trabalho, embasando as 

suas ações voltadas aos adolescentes e jovens. 

Partindo destas considerações, acreditamos que a implementação de uma prática 
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educativa preventiva quanto ao uso de drogas lícitas ou ilícitas, somente se sustentará a partir 

da consideração de três pontos iniciais: a formação continuada de professores a fim de 

instrumentalizá-los (de forma teórica e prática) na abordagem destas e outras questões 

“problemáticas” no cenário educacional; a concepção de adolescentes e jovens como 

protagonistas da própria história; e, a concepção de professores como mediadores desta 

construção que é ao mesmo tempo individual e coletiva, pois a tomada de decisões, as 

escolhas feitas, têm muitas vezes um caráter que extrapola as consequências individuais.  
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