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RESUMO 

 

MACHADO, Sabrina Soares. Jovens usuários de maconha, problemas e 

consequências. 2018.31 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Educação Física) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 

2018. 

 

 

O presente estudo tem por finalidade discutir e refletir questões de extrema importância 

para os jovens que se utilizam de drogas no seu cotidiano, mesmo conhecendo os 

diversos riscos que estas tendem a ocasionar. O interesse em abordar esta temática 

surgiu da necessidade de criar estratégias para trabalhar com uma turma do segundo ano 

do ensino médio de um Colégio Estadual do Rio de Janeiro situado no município de 

Piraí.A referida turma contava com grande quantitativo de alunos que declaravam usar 

maconha e deacordo com a percepção dos professores o uso desta substância 

influenciava de forma negativa a aprendizagem. Trabalhar com esta turma tornou-se um 

grande desafio, seja pelo uso da droga antes ou depois do horário das aulas, seja falta de 

perspectivas futuras ou mesmo pelo simples desinteresse. Desta maneira a pesquisa vem 

trazer algumas estratégias traçadas para atraí-los, mostrando a importância da 

consciência nos aspectos social, econômico e cultural, bem como o conhecimento dos 

problemas e consequências causados pelo uso de drogas. A proposta de intervenção 

pedagógica discute o tema maconha, promovendo rodas de conversa, debates e 

seminário, buscando causar conflitos internos entre os hábitos adotados com o uso da 

mesma, assim como, consciência social, econômica e cultural desses jovens usuários 

levando-os a tomar conhecimento dos fatos. A intervenção de maneira geral alcançou os 

objetivos traçados levando informações bastante relevantes e melhorando as 

relaçõesinterpessoais.No entanto, esta dificuldade deve ser vista como um problema de 

saúde pública, onde os órgãos públicos devem investir em modelos eficientes de gestão, 

priorizando a saúde daqueles que usam drogas e serviço social de apoio com equipe 

multidisciplinar.  
 

 

Palavras-chave: Jovens. Maconha. Uso de drogas.
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1 INTRODUÇÃO 

O uso de substâncias psicoativas sendo algo presente na história da humanidade 

se insere há milhares de anos. O consumo de drogas está diretamente ligado aos 

problemas sociais, econômicos e culturais no contexto mundial pelas proporções 

acarretadas.  Segundo Toscano Junior (2001), trata-se de uma presença constante no 

tempo associada não apenas a medicina e a ciência, mas também a magia, religião, 

cultura, festa e deleite. Segundo Neri (2007), em pesquisa divulgada pela Fundação 

Getúlio Vargas, no Brasil o consumo maior de drogas em sua maioria é de jovens, 

homens, solteiros e de classe A.  

            Álcool e nicotina estãoentre as dez drogas mais viciantes do mundo, de acordo 

com fontes diversas como a própria OMS, cebrid, ONU, lenad, e outros (MORENO et 

al.,2010). Comprovadamente, também podemos perceber isso no nosso dia a dia, por 

meio de parentes, amigos e conhecidos. Apesar do potencial viciante, o uso é 

culturalmente aceito pela sociedade, mesmo o cigarro já enfrentando resistências. 

Porém, vamos nos ater apenas aos jovens usuários de maconha, percebendo no 

cotidiano escolar onde a pesquisa se desenvolveu um número expressivo de alunos 

fazendo uso dessa droga. 

E a maconha? São muitas perguntas, com respostas ainda contraditórias por 

parte de médicos e cientistas. Há quem diga que faz menos mal que o álcool e a 

nicotina. Por isso, o uso medicinal dacannabis sativa (nome científico da maconha) é 

autorizado em 24 Estados norte-americanos e em quatro deles também foi liberado o 

uso recreativo, permitindo o consumo, cultivo e porte das plantas. De acordo com 

Ventura (2013) nos últimos anos foram desencadeadas em nosso país e em praticamente 

todas as nações do mundo, inúmeras campanhas de conscientização e prevenção do uso 

abusivo de drogas. 

Sabendo que o consumo de drogas é frequente e crescente em meio aos jovens, o 

presente estudo tem por finalidade discutir e refletir as questões de extrema importância 

para os jovens que se utilizam destas substâncias mesmo conhecendo os diversos riscos 

que elas (drogas) tendem a ocasionar.  

O interesse em abordar esta temática surgiu da necessidade de criar estratégias 

para trabalhar com uma turma do segundo ano do ensino médio de um Colégio Estadual 

do Rio de Janeiro situado no município de Piraí. 
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A referida turma contava com grande quantitativo de alunos que usavam 

maconha declaradamente, de acordo com a percepção dos professores o uso desta 

substância influenciava de forma negativa a aprendizagem dos mesmos. Trabalhar com 

esta turma tornou-se um grande desafio, seja pelo uso da droga antes ou depois do 

horário das aulas, seja pela falta de perspectivas futuras ou mesmo pelo simples 

desinteresse. Desta maneira a pesquisa vem trazer algumas estratégias traçadas para 

atraí-los, mostrando a importância da consciência, bem como a importância da 

escolarização como forma ascensão social e cultural. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral criar uma proposta de intervenção 

pedagógica para discutir o tema maconha, promovendo rodas de conversa, entrevistas, 

debates e seminário, buscando causar conflitos internos entre os hábitos adotados com o 

uso da mesma, assim como,consciência social, econômica e cultural desses jovens 

usuários levando-os a consciência do uso, problemas e consequências. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Planejar uma proposta de intervenção a partir do diagnóstico prévio advindo de 

conversas antecedentes com a turma, proporcionando assim, meios para que reflitam 

sobre seus atos tanto no âmbito escolar como familiar, assim como em outros meios de 

convivência. 

Discutir o consumo da maconha em todos os aspectos vividos pelos usuários 

(social, cultural, econômico, saúde) contrapondo a realidade vivida na terra de origem 

do artista Bob Marley, levando em conta a realidade cultural em que o astro estava 

inserido, trazendo para o contexto atual. 

Reconhecer os efeitos do consumo da maconha em contraponto aos princípios da 

consciência social, econômica e cultural, dialogando sobre as ações causadoras dessa 

droga de modo geral.  
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3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho justifica-se pelo fato da turma de segundo ano do ensino médio de 

um Colégio Estadual do Rio de Janeiro mostrar-se desinteressada pelos conteúdos 

traçados na grade curricular lecionado por diversas disciplinas, bem como, 

extremamente interessados no universo que envolvia o usoda maconha.  

Entendendo que a atividade docente deve habituar os alunos a apreender a 

realidade enfocando os conteúdos de forma crítica e reflexiva, ter a capacidade de 

problematizar e contextualizar um tema procurando suas ligações com prática da vida 

humana torna-se crucial que haja um envolvimento pedagógico no que tange o tema em 

estudo. 

No tocante ao papel dos educadores, torna-se importante que tenham opinião em 

relação à questão das drogas para poder transmitir de maneira honesta e verdadeira aos 

alunos sem que estes se sintam intimidados. Propõe-se para este fim que sejam feitas 

atividades voltadas ao entendimento dos fatos e conscientização dos envolvidos quanto 

aouso da maconha. 

Em uma roda de conversa com o público alvo da presente proposta surgiu um 

ponto comum de interesse, falar sobre a vida e obra do artista Bob Marley, maneira 

encontrada pelos discentes usuários de maconha para justificar o comportamento 

desviante. Deste modo optou-se por traçar um paralelo entre a conduta própria e a 

conduta do ídolo, mostrando as distintas realidades em vários aspectos, seja no âmbito: 

cultural, social, econômico,levando-os a refletir criticamente sobre a própria prática. 
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 Conceituando drogas ilícitas 

 

 Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006), drogas 

são todas as substâncias não produzidas pelo organismo que tem a propriedade de atuar 

sobre um ou mais de seus sistemas, causando alterações em seu funcionamento. 

 De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID 10 – Código F) 

os problemas de saúde relacionados às substâncias psicoativas podem incluir doenças 

ocasionadas por produtos ilícitos, como a cocaína, maconha, ecstasy e a heroína, e 

também por produtos lícitos, como as bebidas alcoólicas, o tabaco e produtos 

farmacêuticos. 

 Outra definição bastante utilizada nos meios acadêmicos refere-se a drogas 

psicotrópicas ou psicoativas, que se define como qualquer substância capaz de afetar os 

processos mentais (pensamento, memória e percepção). 

 

Por fim, vale destacar que as drogas podem ser divididas em três grupos 

básicos, conforme seus efeitos principais: Sedativas (álcool, inalantes, 

calmantes, narcóticos), Estimulantes (cocaína, crack, merla, anfetamina, 

cigarro, ecstasy) e Modificadoras do Humor e da Percepção (maconha, 

cogumelos, chá de lírio, LSD). (TIBA, 2003, p. 131). 
 

 Segundo dados da ONU – Organização das Nações Unidas(2006) a principal 

droga ilícita mais consumida pela população mundial é a maconha com mais de 180 

milhões de usuários. Neste estudo vamos apenas focar na maconha demonstrando 

historicamente e teoricamente toda sua influência sob os indivíduos, principalmente os 

jovens. 

 

4.1.1 Maconha e sua história 

 

 Segundo Queiroz (2008), pesquisadores afirmam que a maconha é originária da 

África. No entanto a mais antiga referência à planta e ao seu uso, sob forma 

medicamentosa, é sua existência em um herbário de um imperador chinês e também em 

um livro de medicina escrito na China no ano de 7000 a. C. 

 De acordo com o Ribeiro (2005) a cannabis sativa é um arbusto da família das 

moraceae, conhecido pelo nome “cânhamo” da Índia, que cresce livremente nas regiões 
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tropicais e temperadas. Seus efeitos medicinais e euforizantes são conhecidos há mais 

de quatro mil anos. Alguns países começaram a relacionar o abuso da maconha à 

degeneração psíquica, ao crime e a marginalização do indivíduo. Nas décadas de 60 e 

70, o seu consumo voltou a crescer significativamente, chegando ao ápice no biênio 

1978/1979. 

 A maconha é preferencialmente consumida através do fumo cujos efeitos variam 

de acordo com sua quantidade de THC (tetra-hidrocanabinol). Segundo Carlini (2005) 

no Brasil, a maconha foi trazida pelos escravos negros, no início da própria descoberta 

do país. Usadas entre negros escravos e nossos índios, passaram a cultivá-las. Séculos 

mais tarde, com a popularização da planta por intelectuais franceses e médicos ingleses 

do exército imperial da Índia, ela passou a ser considerada em nosso meio um excelente 

medicamento para muitos males. 

 

4.1.2 Uso da maconha 

 

 Atualmente existemdiferentes perfis para usuários de drogas, os efeitos que elas 

podem causar no organismo, são muitos: físico, biológico, emocional, na maneira da 

utilização, quantidade e grau de pureza. 

 Conforme classificação utilizada pela OMS (2016) existem diferentes graus de 

uso de drogas, como descrito abaixo (SMART et al., 1980): 

 Uso na vida – qualquer uso alguma vez na vida; 

 Uso no ano – ao menos uma vez nos últimos doze meses; 

 Uso no mês – ao menos uma vez nos últimos trinta dias; 

 Uso frequente – uso de seis ou mais vezes nos últimos trinta dias; 

 Uso pesado – uso de vinte ou mais vezes nos últimos trinta dias; 

 Uso abusivo – quando a pessoa começa a ter problemas físicos, mentais e sociais 

aparentes em consequência do uso de substâncias, cumprindo, mesmo que 

parcialmente suas obrigações cotidianas; 

 Dependência – quando a droga passa atrapalhar as atividades cotidianas das 

pessoas, ela pode se dividir em química, física e psicológica. 

 

*Dependência química/física: ocorre quando o próprio organismo exige a presença da 

substância psicoativa para o seu adequado funcionamento. Quando existe um quadro de 
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dependência física e a pessoa fica sem o uso da droga ou diminui significativamente 

pode haver problemas graves de saúde, com crises de abstinência, que necessitam de 

cuidados médicos. 

* Dependência psicológica: corresponde a um estado de mal estar e desconforto que 

surge quando o usuário interrompe o uso da droga. Os sintomas mais comuns são 

ansiedade, sensação de vazio, dificuldade de concentração, entre outros. A dependência 

psicológica geralmente faz com o usuário tenha recaída e volte a usar droga 

necessitando de acompanhamento de profissionais envolvidos. 

 

4.1.3 A questão das drogas no cotidiano e seus usuários 

 

 Considerando que há uma necessidade de agir nas causas que podem levar uma 

pessoa a recorrer às drogas, as preocupações com a aparência, consciência social, 

condições de vida e hábitos das pessoas próximas, as exigências da sociedade de 

consumo, os padrões de beleza, da mídia; podemos trabalhar no cotidiano sobre todos 

esses aspectos. 

 Tais questões trazidas para sala de aula ajudam a formar o espírito crítico, ensina 

a pensar por si mesmo e fazer as próprias opções, auxiliando na promoção da autonomia 

e compreensão dos fatores que envolvem o uso de drogas. É importante que haja um 

pano de fundo na discussão das mais diversas questões sobre o uso das drogas e suas 

consequências durante o ano letivo, dentro e fora da sala de aula. 

 Nessa linha pedagógica, a intervenção a ser aplicada terá como ponto central a 

escuta atenciosa para as pesquisas e colocações que forem feitas. O artista Bob Marley 

representa na vida desses usuários um ícone com relação ao uso da maconha e 

também sobre a expressão de liberdade, sendo assim, paralelos serão traçados a fim de 

apresentar semelhanças e diferenças na cultura do artista e dos alunos. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 O estudo foi realizado em uma escola estadual do município de Piraí no sul do 

Estado do Rio de Janeiro, o público alvo foi composto por alunos do 2° ano do ensino 

médio, com faixa etária entre 15 e 19 anos. A escola tem como característica receber 

alunos de classe e renda baixas e altos níveis de evasão escolar. 

 A proposta de intervenção foi de abrir um espaço para exposição, explanação e 

análise crítica do uso da substância ilícita. Durante conversas informais e preparação do 

trabalho surgiu o interesse dos alunos pelo artista Bob Marley, sendo assim, o ídolo teve 

sua vida colocada em pauta como forma de estratégia para atrair a participação dos 

alunos, tendo em vista a grande aceitação que os discentes têm em relação ao artista. A 

turma foi dividida em grupos de interesse de acordo com os professores e suas 

respectivas disciplinas, destacando assim, que o trabalho aconteceu de forma 

interdisciplinar. 

 O professor de história juntamente com seu grupo encaminhou a pesquisa no 

sentido de mostrar de que maneira a maconha foi descoberta, como teve seu uso 

iniciado como entorpecente e deque maneira esta substância é utilizada na Jamaica e 

especificamente pelos seguidores da religião rastafári(que tem como representante mais 

conhecido o artista Bob Marley).A liberação da maconha no Uruguai foi conversada, 

assim como suas regras e proibições. 

 Os efeitos fisiológicos da maconha foramapresentadospelo professor de química, 

com o objetivo de demonstrar de que forma a droga age no organismo (negativa e 

positivamente), de acordo com pesquisas científicas.  

 As espécies da maconha foram estudadas com o professor de biologia, que 

mostrou as diversas possibilidades de cada espécie, como algumas podem ser utilizadas 

como entorpecentes e também com fins medicinais. 

 A geografia e seu representante apresentaram a localização, fatos históricos, 

clima, população, religiões, fonte de renda, música e esportes da Jamaica, país de 

origem do artista Bob Marley.  

 A educação física teve por objetivo apresentar uma atividade coreográfica 

própria da cultura corporal de movimento, utilizando o reggae como ferramenta, tendo 

em vista a cultura jamaicana, e mostrou como a dança pode ser utilizada como 

ferramenta para manutenção da saúde. 
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  Movimentos artísticos fizeram parte deste trabalho, como a pintura utilizando a 

caricatura, a reprodução em cartazes de falas do artista Bob Marley, que fez de sua 

música um poético e poderoso instrumento de denúncia do racismo e exploração 

genocida da África e dos povos pobres, lutava pela igualdade de classe, exaltava o 

amor, a festa, a vida. A música através da dança e do canto, e a poesia, retrataram o 

perfil e os sentimentos da turma. 
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6 APLICAÇÃO DO PROJETO “O OUTRO LADO” 

Ao pensar nas demandas da turma, decidiu-se por propor uma intervenção 

pedagógica com a real intenção de despertar o interesse dos alunos para informações 

concretas sobre o tema maconha (benefícios e malefícios), abrir o campo para o diálogo, 

trazendo os alunos para uma saudável discussão. Para que a intervenção acontecesse de 

maneira interdisciplinar houve a participação efetiva dos professores de arte, biologia, 

química e educação física, já os professores de história e geografia optaram por não 

participar do dia temático onde as pesquisas dos alunos foram apresentadas, alegando 

motivos pessoais e políticos, fatos estes que foram narrados no decorrer do trabalho. 

A programação da atividade segue abaixo: 

 7h às 8h – Preparação para as apresentações 

 8h às 8h40mim – apresentação de um vídeo que apresenta o debate “Legalizar 

ou não legalizar as drogas?”   

 Grupo de História 

 8h40min às 9h – Apresentação musical com um aluno tocando violão e outros 

alunos cantando (Reggae) 

 9h às 09h40min - Grupo de Geografia 

 09h40min às 10h - Grupo de Ed. Física – (Apanhado do surgimento do Reggae e 

apresentação coreográfica) 

 10h às 10h40min – Grupo de Biologia 

 10h40min às 11h – Apresentação do poema feito pela turma 

 11h às 11h40min – Grupo de Química 

 11h40min- Apresentação de vídeo de Bob Marley 

 

A preparação da atividade iniciou-se às 7 horas da manhã, caricaturas e figuras 

desenhadas pelos alunos foram expostas no auditório, bem como as frases de efeito de 

Bob Marley que foram reproduzidas em cartazes de forma bastante original. 
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Figura 1 – Abertura do Projeto O outro lado 

 

     Fonte: A autora, 2017. 

A atividade teve início às 8 horas da manhã com a apresentação de um vídeo1 que foi 

exibido no programa Fantástico da Rede Globo de Televisão no dia 24 de setembro do 

referido ano com diversas opiniões de cientistas, magistrados e do Conselho Federal de 

Medicina que se colocam a favor e contra a liberação da maconha no Brasil. 

 

Figura 2 – Trabalho em grupo 

Fonte: A autora, 2017. 

                                            
1Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=0ENZ_1IbwMk, acessado em 26 de setembro de 

2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ENZ_1IbwMk
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O primeiro grupo a se apresentar esteve sob a escassa orientação da professora 

de história na preparação do trabalho a ser apresentado, iniciaram falando sobre os 

países onde a maconha é legalizada, enfatizaram o país vizinho Uruguai onde a 

maconha foi liberada em 2013, esclareceram de que maneira o cultivo e o fumo 

acontecem no país, elucidaram também a quantidade de maconha que pode ser 

comprada semanalmente por pessoa, tudo de acordo com a legislação do país. Paralelos 

foram traçados entre Brasil e Uruguai nos aspectos da liberação, espaço territorial e 

populacional. Em um segundo momento o país Jamaica foi colocado em pauta, a 

legalização da maconha e Bob Marley foram os principais assuntos. 

Figura 3 – Efeitos da maconha 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Utilizando-se do estilo musical Reggae cujo maior representante é oartista Bob 

Marley, um grupo de alunos apresentou uma canção com o acompanhamento do violão 

tocado também por um aluno. Os mesmos pediram a participação da turma neste 

momento. 

O terceiro grupo que se apresentaria seriam os alunos liderados pelo professor de 

geografia. No entanto o referido professor optou por não conduzir o trabalho por 

problemas políticos no ambiente escolar, sendo assim a autora deste trabalho fez um 

apanhado juntamente com os alunos sobre a localização da Jamaica no mapa, fatos 

históricos relevantes, o clima preponderante, a estimativa da população, as religiões 
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praticadas, as principais fontes de ganhos do país como o turismo, a mineração e a 

cultura, o ídolo musical Bob Marley, o ídolo no esporte e movimento Rastafári. 

O Reggae nos remete a Jamaica por ter surgido em tal país e tem como principal 

representante o artista Bob Marley, que se utiliza do estilo musical para externar sua 

opinião sobre a desigualdade social, a fome e o preconceito e fazia apologia ao amor em 

suas letras. Sendo assim, dois alunos da turma juntamente com a professora de educação 

física fizeram um apanhado do surgimento do Reggae, o que o estilo representa para os 

que curtem este ritmo musical e uma apresentação coreográfica utilizando uma das mais 

conhecidas músicas de Bob Marley, intitulada “I wanna Love you” (Eu quero te amar). 

 

Figura 4 – Representando Bob Marley 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Na sequência das apresentações esteve o grupo liderado pela professora de 

biologia.O surgimento da maconha e seu consumo na antiguidade foram relatados, as 

espécies da maconha foram pesquisadas mostrando as diversas possibilidades, o uso 

recreativo de diversas espécies, e a finalidade medicinal sendo estudada pela ciência 

para o tratamento de diversos sintomas e doenças. Foram utilizados slides com figuras e 

vídeos como ferramenta pedagógica para facilitar a exibição do conteúdo tratado e 

entendimento por parte dos expectadores. 
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Figura 5 - As cores do Reggae 

Fonte: A autora, 2017. 

Havia sido lançada a proposta de elaboração de uma parodia com um reggae 

conhecido ou música do Bob Marley, no entanto os alunos envolvidos optaram por 

fazer uma poesia retratando a realidade vivida por eles. Uma das alunas recitou para a 

turma e expôs o que motivou sua construção. Eis a poesia: 

O Outro lado 

Todos vêem um só lado, 

Importando-se apenas com o superficial, 

Pensando que estamos em um só lugar, 

Sem se importar se queremos mudar. 

 

Podemos te surpreender, 

E mesmo aqueles que um dia duvidaram, 

Agora enxergam esse outro lado, 

Então compreendam (ou tentem compreender). 

 

Observar não é fácil, 

Mas quem está de fora acha que entende o que vê, 

Nós não mudaremos! 

Só mostraremos o nosso outro lado de ser. 

 

O professor de química juntamente com seu grupo introduziu o assunto maconha 

e os efeitos para a saúde falando sobre biomoléculas. Falou-se sobre a reação do 
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organismo ao fumar a droga, mostrando as alterações de percepção que se referem ao 

mundo exterior. Segundo Tiba (2003), durante o trânsito da maconha pelo cérebro a cor, 

forma, ritmo, cheiro e som são modificados, entre outras informações sensoriais, ou 

seja, a droga alteraa mente e o comportamento. Os resultados de pesquisas com a 

maconha sendo utilizada para fins medicinais foram mostrados. Outro tema abordado 

foi a falta de confiabilidade na maconha consumida no Brasil. Após tantas explanações 

advindas de pesquisas, surgiram os questionamentos sobre o cigarro também ser 

maléfico, porém, ser considerado lícito em sua produção, comercialização e consumo 

por interesses escusos. Muitos alunos defenderam a legalização da maconha para uso 

recreativo, mesmo concordando com os dados que apresentam seus malefícios, alguns 

concordam com a proibição da maconha, outros não se posicionaram.  

Como dito anteriormente no corpo do texto às pesquisas foram separadas por 

professores de diversas disciplinas e grupos de interesse. Na realização do trabalho no 

dia 5 de outubro a professora de história não compareceu. A mesma já havia sinalizado 

o desconforto com o tema abordado, relatou ter receio da argumentação dos alunos em 

defesa da liberação do uso da maconha como forma recreativa. Pediu no dia anterior a 

apresentação do trabalho que o mesmo fosse adiado, no entanto não havia esta 

possibilidade pelocalendário escolar. A referida professora pediu que a autora deste 

trabalho se responsabilizasse pelo grupo direcionado por ela e alegou não estar passando 

bem pela manhã. 

Em conversa com o professor de geografia sobre o interesse em desenvolver este 

projeto com o 2° ano devido ao comportamento apresentado dentro e fora de sala de 

aula obtivemos a confirmação de sua participação, o mesmo se dispôs a agrupar os 

alunos interessados no tema da pesquisa. No entanto, na semana anterior a apresentação 

alguns alunos relataram que as ideias ainda não tinham saído do papel, alguns contatos 

foram feitos com o professor, sem êxito. Alegou posteriormente que devido a 

divergências políticas com a direção da escola preferiu ficar fora deste assunto tão 

polêmico, com receio de parecer estar fazendo apologia às drogas. 

 O projeto teve total apoio dos professores de artes, biologia, química e educação 

física que afirmaram a importância de dar voz aqueles que têm contato direto com a 

maconha, além de levar informações relevantes sobre o consumo. 

A autora da presente pesquisa pediu aos professores que de fato participaram do 

projeto que respondessem a algumas questões um mês após a intervenção ter 

acontecido. 
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Os professores participantes puderam responder a algumas indagações, maneira 

encontrada para fazer uma comparação antes e após a intervenção te acontecido. Cada 

um falou sobre o assunto que foi pesquisado e tratado por seu grupo, quais ações foram 

efetivamente feitas, quais recursos foram utilizados, como foi intervir desta maneira 

junto aos alunos, qual foi a percepção inicial da proposta, como avalia a atividade ao se 

desenrolar e finalizando, se acredita que o trabalho realizado surtiu algum efeito no 

comportamento, interesse e relação professor-aluno. Os relatos dos professores foram 

positivos de acordo com o descrito a seguir. 

 

Artes 

Segundo a professora de educação artística o assunto tratado foi voltado para o 

uso ilegal da maconha. “Utilizei a produção artística para atraí-los. Foram feitos 

cartazes com caricaturas e frases de Bob Marley, utilizaram a criatividade individual e a 

técnica coletiva para a confecção. Uma poesia também foi elaborada retratando a 

realidade comum. Um cartaz original contendo o nome do projeto também foi elaborado 

e produzido”. 

Figura 6 – Representação Artística 

Fonte: A autora, 2017. 

“A intervenção alcançou seu objetivo, levando conhecimentos científicos sobre 

o tema, prevenindo e conscientizando. Inicialmente pelo perfil da turma achei que não 

seria possível atingi-los de maneira eficaz, conforme as conversas iam acontecendo, 

observei a necessidade de a turma relatar suas experiências. Sendo assim, parti da 

qualidade que elespossuíam e aproveitei todas as sugestões dadas para tornar a parte do 
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projeto que cabia a mim interessante e prazeroso, de modo a trazer não só 

conhecimento, mas também satisfação na execução. A ideia era fazer com que se 

sentissem importantes e trocassem experiências significativas”. 

“Achei a ideia interessante, mesmo ficando com receio do tema, por se delicado 

e polêmico. Com toda certeza houvemudanças posturais dentro da escola, uns com os 

outros dentro de sala e comigo, mesmo os professores que não participaram do projeto 

sinalizaram a mudançano comportamento no sentido positivo”. 

“Acredito que após a pesquisa e as informações obtidas, alguns alunos tenham 

diminuído o consumo, e os que pensavam em usar repensaram seus conceitos. Não 

tenho a ilusão de mudar o mundo e os hábitos, mas ao levar informações relevantes para 

que os alunos possam fazer escolhas conscientes dos riscos”. 

 

Biologia 

Segundo a professora de biologia os assuntos tratados foram as espécies da 

maconha e o uso de maneira recreativa e medicinal, efeitos benéficos e maléficos da 

maconha no ser humano. “Foi realizada uma apresentação em slides contando a história 

da maconha, seu uso milenar e suas ações no sistema nervoso. A intervenção foi bem 

recebida e questionada por parte dos alunos.Inicialmente achei que não haveria 

resultados satisfatórios. Percebi o interesse dos alunos a respeito do tema, fui notando 

que os mesmos não sabiam a quantidade de efeitos maléficos para o corpo. Ao final do 

trabalho, percebi que mais da metade da turma conseguiu assimilar os conhecimentos 

necessários que o uso da maconha é ruim para o indivíduo. Alguns acreditam ser ótimo 

e eficiente para aliviar as tensões do dia a dia”. 

 

Química 

Segundo o professor de química o assunto tratado foi drogas lícitas e ilícitas com 

foco principal na cannabis sativa. “Utilizei para introduzir o tema as biomoléculas e a 

saúde, sendo mais fácil desta forma trabalhar o tema proposto com os alunos. O efeito 

foi inesperado, já que alguns alunos deram depoimentos pessoais sobre o uso e a 

comercialização da maconha, relatando que pessoas muito próximas vendem e usam. 

Inicialmente fiquei bastante reticente para trabalhar o tema devido a sua complexidade, 
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além de ser muito polêmico. Comecei trabalhando alguns conceitos do currículo até 

chegar ao assunto do projeto. A proposta foi extremamente positiva, pois além de tratar 

o conteúdo curricular de maneira mais dinâmica, tive a oportunidade de me aproximar 

da turma, conhecendo um pouco mais de suas histórias”. O professor de química 

exteriorizou o interesse em utilizar este mesmo projeto com algumas alterações com 

outras turmas de séries diferentes no ano seguinte. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A intenção principal da realização da intervenção pedagógica com a referida 

turma de 2° ano do ensino médio era para que eles pudessem ver e compreender os 

males físicos e de saúde causados no organismo em decorrência do uso da maconha. O 

projeto não teve a intenção de fazer com que os usuários de maconha parassem de 

consumir, no entanto, levar uma gama de informações sobre a droga, orientações 

pertinentes com fatos concretos ligando-as as diversas disciplinas, de acordo com os 

professores participantes. 

 Acredita-se que o saldo da intervenção pedagógica tenha sido positivo, pois os 

alunos puderam ver os resultados palpáveis das pesquisas dos colegas em suas 

apresentações, apreciaram suas produções artísticas, puderam expor sua opinião sobre o 

assunto.Os alunos se sentiram participantes do processo de ensino aprendizagem, 

sentindo-se mais à vontade para participar, chegando ao ponto de alguns alunos falarem 

do próprio uso da droga, seja defendendo ou não o seu uso. 

 Os professores envolvidos na realização do projeto relataram ter conseguido 

uma melhor aproximação com os alunos, afirmando que as aulas em sala estavam mais 

produtivas, ressaltando também que os alunos se mostraram mais dispostos a aprender e 

que a relação de respeito mútuo havia se modificado consideravelmente.  

 Acredita-se que isso se deva pela escuta atenciosa sem julgamento sobre os 

pontos colocados na proposta, pela acolhida e interesse mostrado a tudo que os alunos 

disseram sobre a pesquisa e sobre a própria prática. Tendo em vista que grande parte da 

classe é usuária de maconha, a turma era taxada como “insuportável” pelo professores e 

“turma de maconheiros” pela escola.   

 Segundo próprio relato no momento de apresentação dos resultados da pesquisa, 

alguns fatores que levaram esses alunos ao uso da maconha, foram curiosidade, 

problemas familiares, influência de amigos e evitar o suicídio. Nota-se que estes alunos 

recorreram às drogas por simples curiosidade de novas experiências e para buscar 

aliviar conflitos e pressões da família e da sociedade, já que estão com pessoas que 

consideram amigos e que tem os mesmos costumes, além de estarem livres de críticas e 

acusações. 

 A adolescência é um período de grandes descobertas e excessivas divergências, 

muitos pais confundem a rebeldia e o desinteresse pelos estudos provocados pelo uso de 

drogas com comportamentos normais da puberdade e adolescência. É de 
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extremaimportância manter uma boa relação para que o diálogo seja constante, fazendo 

com que este aluno ou filho possa expor suas dúvidas e sentimentos.  

 Acredita-se que a intervenção de maneira geral alcançou os objetivos traçados 

levando informações relevantes aos estudantes e melhorando as relações, no entanto, 

esta dificuldade deve ser vista como um problema de saúdepública, onde os órgãos 

públicos devem investir em modelos eficientes de gestão, priorizando a saúde daqueles 

que usam drogas e serviço social de apoio com equipe multidisciplinar.  
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. The Health and Social Effects of 

Nonmedical Cannabis Use. Geneva:World Health Organization, 2016. 

 

QUEIROZ, Vinícius Eduardo. A questão das drogas ilícitas no Brasil. 2008. 94 f. 

Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa 

Catarina,Florianópolis, 2008. 

 

RIBEIRO, Marcelo et al. Abuso e dependência da maconha. Rev. Assoc. Med. 

Bras.,São Paulo, v.51, n.5, p.247-249, 2005. 

 

SMART, Reginal George et al. A methodology for student drug-use surveys. 

Geneva: World Health Organization, 1980. 

 

TIBA, Içami. Anjos Caídos. São Paulo: Gente, 2003. 

 

TOSCANO JUNIOR, Alfredo. Dependência de Drogas. São Paulo:Editora 

Atheneu,2001.  

 

VENTURA, Jair. Mesmo conhecendo os riscos, por que os jovens se envolvem com 

drogas? 2013. 89 f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

 

 

 


