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RESUMO
Esta pesquisa trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho acerca do tema “Álcool, cigarro e outras drogas”
desenvolvido com um grupo de adolescentes do 6º e 7º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Parigot de
Souza, em Marialva-PR, Brasil. O objetivo da pesquisa foi verificar a percepção dos alunos sobre o tema e propiciar o
desenvolvimento de um pensamento crítico através conscientização sobre o perigo do uso dessas substâncias para
saúde. Empregou-se a metodologia do Círculo de Cultura adaptado. A etapa de investigação foi organizada como roda
de conversa através da dinâmica da “batata quente”. O diálogo foi norteado por perguntas chave sobre o tema para
envolver os alunos na discussão, dando-lhes liberdade para expor suas dúvidas e opiniões sobre o assunto. Na etapa de
tematização as respostas dadas na etapa anterior foram analisamos e interpretadas a luz do cotidiano vivido por esses
alunos e levando em consideração aspectos pessoais e sociais. Na etapa da problematização foram dadas explicações
para  as  dúvidas  verificadas através  de  uma aula  expositiva  baseada em 4  palavras  geradoras:  Por  que? Como?
Quando?  e  Onde? Como  resultado Constatou-se  bom  aproveitamento  conceitual  pelos  alunos. As  atividades
possibilitaram a experiência de planejar uma ação de promoção de saúde que trouxeram uma vivência prática quanto ao
papel social do médico nas funções assistenciais.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde; Medicina; Promoção de saúde.

1 INTRODUÇÃO

Droga é definida como qualquer substância que interfere no funcionamento do organismo
quando  ingerida.  Devido  à  esta  descrição  ampla,  o  termo  “droga”  está  sujeito  à  diversas
interpretações,  e,  comumente,  suscita  a  ideia  de  uma  substância  proibida,  de  uso  nocivo  ao
indivíduo, capaz de modificar suas funções, sensações, humor e comportamento (OMS,1993).

O consumo drogas por adolescentes têm se tornado um hábito cada vez mais precoce e
atualmente é reconhecido como um grave problema de saúde pública mundial (TAVARES; BÉRIA;
LIMA, 2004; BARBOR et al., 2010).

Dados  apresentados  pelo  Centro  Brasileiro  de  Informações  sobre  Drogas  Psicotrópicas
(CEBRID)  indicam  que  as  primeiras  experiências  com  drogas  entre  estudantes,  do  ensino
fundamental e médio da rede pública e privada nas capitais brasileiras, ocorre em média aos 13
anos de idade, ou seja, na fase da adolescência (CEBRID, 2010). 

A adolescência constitui um período crucial para o início do uso de drogas, sejam elas lícitas
ou ilícitas, sobretudo no consumo de álcool, tabaco e maconha (CHIAPETTI; SERBENA, 2007).  Os
fatores que condicionam o uso de drogas, manifestam-se através da interação dos elementos da
tríade Agente/Indivíduo/Meio, onde não só a predisposição individual influencia no uso de drogas
como também o ambiente no qual o indivíduo está inserido (CABRAL, 2014).

O adolescente como indivíduo possuí fatores de risco para o uso de drogas inerentes a fase
na  qual  se  encontra, marcada  por  transformações  físicas,  psíquicas  ou  sociais,  tais  como:
instabilidade  emocional,  construção  da  identidade,  impulsividade,  cultura,  ambiente  familiar  e
curiosidade. O meio em que está inserido é o ambiente escolar, onde além das exigências impostas
pela  instituição  existe  a  necessidade  de  interação  e  aceitação  social,  fazendo  com  que  o
adolescente passe a adotar um comportamento de risco para ser integrado a determinado grupo
(ROEHRS; MAFTUM; ZAGONEL, 2010; ANDRADE et al., 2014).
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Do ponto de vista psicológico e social, esses aspectos socioeconômicos, sociodemográficos e
de estilos de vida contribuem para o surgimento de uma vulnerabilidade que influencia o consumo,
abuso e posterior dependência de drogas e álcool (SOLDERA et al., 2004).

O uso dessas substâncias na adolescência pode prejudicar o desenvolvimento do indivíduo e
predispô-lo  a  agravos  na  saúde  na idade  adulta,  com o desenvolvimento  de  doenças crônicas
(CAMPOS et al., 2011).  

O  álcool  é  a  substância  mais  consumida  entre  os  jovens,  principalmente  devido  ao fácil
acesso, e constitui a “porta de entrada” para o uso de outras drogas, como tabaco e drogas ilegais,
sendo considerado um fator  de  risco para saúde importante  nessa faixa etária  (CAVALCANTE;
ALVES; BARROSO, 2008).

A  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS)  afirma  que  o  uso  de  álcool  e  outra  drogas
representa um dos principais fatores de risco para ocorrência de doenças e mortes evitáveis, já que
predispõe alterações no sistema nervoso central e doenças cardiovasculares, além de complicações
jurídico-sociais, como na ocorrência de acidentes de trânsito, com envolvimento em homicídios e
violência (DUVICQ; PEREIRA; CARVALHO, 2004; PINSKY; PAVARINO FILHO, 2007; MALTA et al.,
2011). 

Devido ao fato das drogas e do álcool  representarem um problema que atinge inúmeras
escolas em todo o país é evidente a necessidade da elaboração de ações de políticas públicas que
se direcionem a prevenção do início  do  consumo de drogas na adolescência e dos problemas
relacionados a esta. Neste sentido, buscou-se neste projeto modificar a percepção do uso de drogas
e  álcool  pelos  adolescentes  através  de  ações  que  contribuam  para o  desenvolvimento  de  um
pensamento crítico  direcionado para cidadania democrática e promoção da saúde nos alunos a
respeito dos prejuízos (à curto e à longo prazo) ocasionados pelo uso dessas substâncias, para que
tenham autonomia e optem por hábitos de vida mais saudáveis. 

2 METODOLOGIA

A  população  estudada  foi  composta  por  alunos,  de  ambos  os  sexos,  regularmente
matriculados no 6ª e 7ª ano do ensino fundamental, período vespertino, do Colégio Estadual Pedro
Viriato  Parigot  de  Souza,  situado em Marialva,  Paraná.  As atividades ocorreram no período de
março a novembro de 2016, nas dependências da própria escola.

As ações que foram desenvolvidas com os alunos tiveram como base a metodologia participativa do
“Círculo de Cultura”, desenvolvida por Paulo Freire na década de 60. A intervenção educativa foi colaborativa,
ou seja, deu-se através da participação dos alunos na construção do conhecimento durante as dinâmicas de
grupos (DALMOLIN et al., 2016)

Conforme estabelecido  pelos  Princípios  Éticos  na  Experimentação  Humana adotada  pela
Resolução MS/CNS n°196/96 do Ministério da Saúde (MS) àqueles que se dispuseram a participar
da pesquisa após tomarem conhecimento da mesma, trouxeram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) para menores de 18 anos assinado pelos responsáveis,  cabe ressaltar  que
participarão da pesquisa apenas os adolescentes cujos responsáveis permitiram.

O modelo de aprendizagem através do Círculo de Cultura elaborado por Freire é composto de
três etapas: Etapa de investigação, etapa de tematização e etapa de Problematização. Para a etapa
da investigação, onde ocorre uma busca de tema ou palavra geradora, foi organizada uma roda de
conversa através da dinâmica da “batata quente” durante a aula de educação física dos alunos.
Foram feitas perguntas norteadoras sobre a temática durante a brincadeira para motivar o diálogo. A
partir  das respostas foi  definido o ponto de partida para a segunda atividade que é a etapa da
tematização.  O material  utilizado foram 2 bolas de futsal,  2  caixas de som, músicas aleatórias,
saquinhos contendo as perguntas geradoras, prancheta, caneta e papel para anotar as respostas e
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a quadra esportiva da própria escola. Na etapa da tematização, foram analisados os significados das
respostas dadas na etapa anterior,  buscando sempre uma visão a partir do cotidiano vivido pelos
alunos  e  seu  significado  pessoal  e  social.  Na  terceira  etapa,  da  problematização,  foram feitas
explicações que elucidassem e conscientizassem os alunos em relação as dúvidas verificadas na
etapa  antecedente.  Para  efetuar  essa  ação  desenvolvemos  uma  aula  baseada  em  4  palavras
geradoras: Por que? Como? Quando? e Onde? Foi realizada uma discussão sobre os principais
problemas relacionados ao tema “álcool,  cigarro e outras drogas” buscando explicações que os
ajudassem a entender melhor cada um. Como por exemplo: Por que o álcool faz mal? Como o álcool
faz mal? Quando beber faz mal? Onde o álcool atua no organismo?  O material utilizado para a
realização dessa atividade foi uma aula expositiva com giz e quadro negro, disponíveis na própria
escola. As informações passadas foram retiradas de livros e bases de dados como SCIELO, LILACS
e MEDLINE e lecionadas de maneira mais simples e lúdica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais tópicos que foram alvo dos interesses dos adolescentes do  6º e 7º ano do
ensino fundamental do Colégio Estadual Parigot de Souza, em Marialva-PR,  foram a respeito da
fisiologia do corpo humano, como as drogas e o álcool provocam consequências agudas e crônicas
no ponto de vista físico, psíquico e social. Todos estes assuntos foram discutidos no decorrer das
ações. 

Paralelamente  as  explicações  preestabelecidas,  surgiram  novas  dúvidas,  que  foram
esclarecidas no decorrer das atividades. A metodologia por ser colaborativa propiciava a exposição
de  dúvidas  consideradas  de  interesse  dos  próprios  adolescentes,  que  tornaram o  resultado  de
“educação em saúde” mais interessantes, do ponto de vista da demanda individual.

No que diz respeito à importância de ações que abordem promoção de saúde na escola foi
observado  que  houve  aproveitamento  por  parte  dos  alunos  pelas  respostas  dadas  durante  a
dinâmica da “batata quente” e depois durante a explicação em sala de aula, mostrando que houve
assimilação de conteúdo por parte dos alunos e enfatizando a importância de projetos de educação
e promoção de saúde na escola são significativos no processo de aprendizagem.

Após encerramento das ações realizadas com os adolescentes,  foi  pensado que algumas
condições tornavam o local propício para a realização de ações de promoção de saúde e prevenção
do uso de álcool, cigarro e outras drogas, para além da atividade pontual cumprida. Desse modo, foi
confeccionado  um  material  educativo  contendo  exercícios  possíveis  de  serem  realizados  em
algumas  disciplinas  do  o  ensino  presencial,  cursadas  pelos  alunos  do  6°  e  7°  ano  na  escola,
elaborado para suprir as necessidades verificadas durantes as ações, e que visa conscientizar os
alunos sobre o perigo do uso dessas substâncias para saúde numa perspectiva pessoal e social.  

As disciplinas eleitas foram língua portuguesa, ciências; matemática e educação física, onde
os exercícios propostos caracterizam-se como um material  complementar que pode ser utilizado
pelo professor da disciplina, inspirando e/ou facilitador seu trabalho de estimular a reflexão desses
estudantes acerca do assunto, desenvolvendo no aluno a capacidade de interpretar o cotidiano e
atuar de modo a incorporar atitudes e/ou comportamentos adequados para a melhoria da qualidade
de vida. 

4 CONCLUSÃO
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O desenvolvimento deste trabalho com o grupo de adolescentes permitiu simular o papel do
profissional médico na prática de cuidado à saúde, através da construção de ações de promoção e
prevenção de doenças. 

No geral, de acordo com o que foi observado, é possível considerar que o método do Círculo
de Cultura  é  uma ferramenta  adequada para  atividades que envolvem a Educação em Saúde.
Porém, é importante que haja o desenvolvimento de novas formas de ensino e de aprendizagem na
área da saúde que propiciem, entre outras coisas, acrescentar conhecimento sobre autocuidado à
formação dos adolescentes na escola.

Diante  da  necessidade  de  conciliar  o  que  se  aprende  nos  livros  com  a  experiência
proporcionada pela vivência em campo das Práticas de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, as
atividades foram muito importantes para acrescentar à formação profissional a vivência de lecionar
sobre  saúde  e  o  desafio  de  tornar  as  informações  mais  acessíveis  para  os  alunos  do  ensino
fundamental.
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