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DEUS 

                                       Casimiro de Abreu 

 

 

 

Eu me lembro! eu me lembro! — Era pequeno 

E brincava na praia; o mar bramia 

E, erguendo o dorso altivo, sacudia 

A branca escuma para o céu sereno. 

  

E eu disse a minha mãe nesse momento: 

―Que dura orquestra! Que furor insano! 

Que pode haver maior do que o oceano, 

Ou que seja mais forte do que o vento?!‖ 

  

— Minha mãe a sorrir olhou pr'os céus 

E respondeu: — ― Um Ser que nós não vemos 

É maior do que o mar que nós tememos, 

Mais forte que o tufão! meu filho, é — Deus!‖— 

 

 



 

RESUMO 

 

 
O presente trabalho tem por objetivo identificar e descrever estratégias adotadas pelos 
professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de Casimiro de Abreu, 
para abordagem junto aos alunos que fazem uso abusivo de drogas; conhecer a percepção 
dos professores sobre a interferência do uso de drogas no processo ensino-aprendizagem e 
se há consciência da educação permanente como ferramenta importante, visto que esta pode 
ser muito importante para os profissionais da educação que não possuem em sua formação 
base para lidar com um tema tão complexo, como o uso abusivo de drogas, pois ela permite 
trabalhar questões do cotidiano, através da problematização e metodologia ativa. A 
metodologia utilizada para a realização do estudo foi a abordagem qualitativa, por meio do 
método descritivo. A coleta de dados se deu por meio de entrevista com roteiro 
semiestruturado. Participaram nove professores de Casimiro de Abreu indicados pelo 
coordenador da EJA no município. A partir da análise temática, surgiram três categorias - 
―estratégias relacionadas à religião/espiritualidade‖, ―percepção da interferência das drogas 
no processo ensino-aprendizagem‖ e ―tabú: barreira para mudança‖. Os resultados mostram 
que as estratégias adotadas pelos professores são de acordo com o conhecimento que 
possuem do tema, que vai desde o viés religioso, passando pelo moral e o conhecimento 
científico; a educação permanente não é utilizada no município. Há a necessidade de criar 
um espaço para a discussão do tema abordado, tendo a educação permanente como 
ferramenta, possibilitando a apropriação de conhecimentos científicos com o objetivo de 
melhorar a abordagem e o processo ensino-aprendizagem dos alunos da EJA que fazem uso 
de drogas.   

 
Descritores: Transtorno Relacionado ao Uso de Substâncias, Saúde Mental, Educação em Saúde e 

Redução de Danos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 
This study aims to identify and describe strategies adopted by teachers of the Youth and 

Adult Education (EJA) in the city of Casimiro de Abreu, to approach with the students 

who abuse drugs; finally know the perception of teachers about the interference of drug 

use in the teaching-learning process and if there is awareness of permanent education as an 

important tool, since this can be very important for education professionals who do not 

have at their base training to deal with an issue as complex as drug abuse, as it allows 

working of daily life issues through problematisation and active methodology. The 

methodology used for the study was a qualitative approach, using the descriptive method. 

The data collection was carried out through interviews with semi-structured script. 

Attended nine teachers from Casimiro de Abreu indicated by EJA coordinator in the city. 

Results: from the thematic analysis, emerged three categories - "Strategies related to 

religion / spirituality", "Perception of interference of drugs in the teaching-learning 

process" and "Taboo: barrier to change". The results show that the strategies adopted by 

teachers are according to their knowledge of the subject, ranging from religious bias, 

through the moral and scientific knowledge; the permanent education is not used in the 

city. There is a need to create a space for discussion of the boarded subject, and permanent 

education as a tool, allowing the appropriation of scientific knowledge in order to improve 

the approach and the teaching-learning process of adult education of students who use 

drugs. 

 

Keywords: Disorder Related to Substance Use, Mental Health, Health Education and 

Harm Reduction 
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1- INTRODUÇÃO 
 

 
 

O uso de drogas faz parte da rotina de grande parte da população brasileira, atendendo as 

necessidades diversas, ou seja, uso terapêutico devidamente prescrito por um médico, 

meramente recreativo e em algumas situações especiais em liturgias religiosas. A relação do ser 

humano com o uso abusivo de drogas é o que suscita preocupação. 

A maneira de enfrentamento quanto aos problemas causados pelo uso abusivo de drogas, 

muitas vezes não passa pela cessação do uso, mas sim pela redução de danos como política de 

prevenção e assistência dos problemas relacionados ao uso de drogas psicoativas (MACHADO, 

BOARINI, 2013), e esta estratégia nos remete a uma discussão, e se faz necessário um consenso 

por parte de todos os atores envolvidos na questão, aspectos diversos devem ser observados tais 

como, fatores culturais, sociais, econômicos, políticos, de caráter moral e ético.  

O uso de drogas por parte da população jovem e adulta do país nos dias de hoje, é uma 

realidade apresentada todos os dias na mídia e sempre como pano de fundo de atos violentos, 

miséria, morte e adoecimento da população, seja droga lícita ou ilícita, todas podem conduzir o 

indivíduo a um caminho de difícil retorno.  

O conceito de droga formulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotado 

pelo Ministério da Saúde:  

―[...] é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de 

atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento, 

dependendo do modo que é utilizado pode gerar efeitos bons ou ruins nos seres 

humanos‖.  (BRASIL, 2010, p. 16). 

 

Tendo como base o conceito acima citado, tanto a maconha e o tabaco são drogas, assim 

como os medicamentos industrializados e até o ―inofensivo‖ cafezinho, o álcool e anabolizantes, 

a cocaína, o ecstasy, o crack, ou outras.  O que define diferença entre elas é a forma como são 

consumidas e o efeito no organismo de cada indivíduo. 

O uso abusivo ou não de drogas é um fenômeno contemporâneo, a história da 

humanidade é repleta de registros, em atos litúrgicos, como meio de aproximação do sagrado, 

por imposição cultural, necessidade terapêutica, enfim é algo que está presente no cotidiano da 

raça humana.  

―A utilização das drogas não representava, em geral, uma ameaça à sociedade, pois seu 

uso estava relacionado aos rituais, aos costumes e aos próprios valores coletivos e, de 

certa forma, não se sabia dos efeitos negativos que elas poderiam causar. Os estudos 

científicos eram inexistentes e esse uso foi raramente sendo percebido como 

ameaçadores à ordem social constituída.‖ (BRASIL. 2013, p.99) 

 

A forma de uso vem sendo alterada em consonância com as mutações sofridas pela 

sociedade, pelo avanço da questão social e suas múltiplas expressões, são a oferta e o consumo 

destas drogas, principalmente o álcool e as substâncias ilícitas. 

―A Revolução Industrial acelerou o processo de urbanização, no final do Séc. XIX e 

início do Séc. XX contribuíram para aumentar o uso e abuso das drogas, tornando-a um 

problema que afeta a sociedade e tema de estudos científicos, em especial, quando 

relacionam adolescentes, jovens e uso de drogas.‖ (BRASIL, 2013.p.99).  
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Com o objetivo de solucionar problemas, serem aceitos em grupos os adolescentes e 

jovens entram no mundo das drogas, aponta-se em algo que momentaneamente lhe traz alívio, 

ele sendo parte de um universo obscuro. Com fatores de risco abundantes tais como: a baixa 

autoestima, família disfuncional, suscetibilidade herdada, ausência de valores religiosos, baixo 

aproveitamento escolar, somados à necessidade de novas emoções e experiências, ausências de 

responsabilidade, a oferta, o fácil acesso, o baixo custo e a alta disponibilidade, o problema 

social tende a passar a ser de saúde pública. 

A motivação para a realização desta pesquisa, se deu enquanto profissional da área de 

saúde desde a década de 80, atuando como auxiliar em enfermagem e posteriormente como 

técnica, e na educação como técnica administrativa dentro do Serviço de Saúde do Instituto 

Federal Fluminense campus Macaé, desde 1993, vivenciei vários momentos em que a temática 

―uso de drogas‖, estava como pano de fundo nas intercorrências em que eu era uma interventora. 

Na saúde atuando em um pronto socorro, vivia a angústia de compor uma equipe 

multidisciplinar com a missão de reverter casos em que vida e morte se estabeleciam em questão 

de segundos, tendo como origem muitas das vezes a embriaguez, overdose de cocaína, etc. Neste 

momento desempenhava o papel de cuidador, porém necessitando também de cuidado. 

No IFF Macaé o trabalho era mais tranquilo, pois cabia a mim em primeiro lugar a 

função de atuar na promoção de saúde e prevenção ao uso de drogas junto à comunidade da 

instituição e em segundo plano atender as urgências e emergências. A maneira que eu trabalhava 

seguia o modelo do cuidado da época, com ações de informação tendendo para o terrorismo, o 

proibicionismo, abstinência e o viés moral, o que junto aos alunos e funcionários do instituto não 

surtia efeito. 

Em 2008, após 16 anos de tratamento em que fui submetida a 13 intervenções cirúrgicas, 

devido à endometriose profunda, tive alta médica, porém um problema foi evidenciado: a 

compulsão por psicotrópicos e outros tipos de drogas, todas lícitas, o que dificultou a minha 

compreensão do estado em que me encontrava. Com a família desestruturada, pesando apenas 

43 quilos, sérios problemas financeiros, desacreditada como profissional e o histórico de duas 

tentativas de suicídio, descobri o que era ter compulsão por drogas, todas lícitas, prescritas ou 

não. Busquei ajuda com médicos, psicólogos e na espiritualidade a força para suportar mais um 

tratamento da doença que desenvolvi. 

Uma das coisas que utilizei para me auxiliar no processo de compreensão e tratamento da 

compulsão por drogas, foi estudar. Voltei às salas de aula, procurei um curso em que eu não 

ficasse exposta ao fator de risco, o ambiente hospitalar, mas que após a conclusão me 

possibilitasse trabalhar com a questão do uso de drogas. Me formei em Teologia, logo após fiz 

especialização em dependência química, paralelamente implantei no IFF um projeto de extensão 

em que a promoção à vida fosse discutida através da cultura, esporte e lazer, onde outros 

profissionais da instituição pudessem contribuir. Durante 6 anos foram realizadas em todo campi 
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do Instituto Federal Fluminense e 04 municípios, ações diversas e com grande repercussão junto 

aos adolescentes e jovens. 

No período que desenvolvemos o projeto de extensão ―Ressurgir: Informação na 

Promoção à Saúde‖ observamos que às vezes em que realizávamos atividades para indivíduos da 

educação modalidade jovens e adultos – EJA, a estrutura e logística oferecidas eram de menor 

qualidade. No início de 2014, fiz um curso de aperfeiçoamento profissional pela Universidade 

Federal Fluminense/Núcleo de Educação e 

Cidadania, Educação de Jovens, Adultos e Idosos na Diversidade. Foi o momento em que defini o 

público alvo da minha pesquisa: tratar um tema de saúde que suscita polêmica em um espaço da 

educação com uma população ―invisível‖. 

Conhecer as estratégias usadas pelos professores da rede pública de ensino do município 

de Casimiro de Abreu junto aos alunos da educação para jovens e adultos (EJA), que fazem uso 

de drogas, nos conduz ao conhecimento mais detalhado sobre as estratégias de redução de danos 

implementados pelos professores no sentido de viabilizar um cuidado integral a esta população. 

O pressuposto deste estudo é que os professores que atuam na EJA não estão preparados 

para abordar a questão do uso de drogas junto aos alunos. 

Questões norteadoras 

1. Existe no âmbito do município alguma ação de educação permanente que auxilie 

os professores para abordar a temática das drogas junto aos alunos da EJA?  

 2. Os professores da educação para jovens e adultos (EJA) do município de Casimiro de 

Abreu utilizam alguma estratégia para abordar o uso de substâncias psicoativas juntos aos 

alunos?  

3. Quais são as estratégias adotadas? 

Então, apresenta-se a seguir os objetivos da pesquisa: 

Objetivo geral: 

Identificar as estratégias para abordar a questão do uso de drogas com os alunos da EJA 

do município de Casimiro de Abreu e quais são as utilizadas pelos professores.  

Objetivos específicos: 

1-Conhecer a percepção dos professores sobre a interferência do uso de drogas para o 

processo ensino-aprendizagem destes alunos;  

2-Verificar se a gestão municipal oferta alguma ação de educação permanente que 

auxiliem os professores na abordagem em relação à temática das drogas junto aos alunos da 

EJA.   

3- Propor o material paradidático que auxilie os professores enquanto estratégias de 

abordagem aos alunos da EJA de Casimiro que fazem uso de drogas. 

 

Justificativa 
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Atualmente conferimos através da mídia uma realidade assustadora: o aumento da 

violência, tendo a sua origem ligada ao uso indiscriminado de drogas psicoativas. 

Portanto, o desenvolvimento desse estudo é importante porque ele vem discutir um 

assunto atual, além de atender a uma das exigências da agenda do Ministério da Saúde (MS), a 

Educação Permanente em Saúde – EPS (BRASIL, 2009) e se justifica também a partir de um 

problema que envolve a experiência vivida em sala de aula, durante o ano de 2013, enquanto 

instrutora no curso de Cuidador Infantil, do programa do Governo Federal, PRONATEC, no 

município de Casimiro de Abreu, observamos ali a chance para desenvolver estudos sobre o uso 

de drogas nos alunos. Vimos então a possibilidade de ter na EJA o público alvo, e no município 

o campo de pesquisa. 

Este estudo trouxe contribuições em diferentes áreas do saber: assistência, ensino, 

pesquisa e extensão. Aos atores envolvidos: trabalhadores, usuários, alunos de graduação e pós-

graduação e sociedade. Discutiremos como a educação permanente pode ser pensada como 

estratégia na abordagem pelos professores ao uso de drogas aos alunos da EJA do município 

de Casimiro de Abreu. Como contribuição ao município cenário da pesquisa, entregaremos 

produtos construídos a partir dos resultados da pesquisa. 

 

2-  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
 

2.1- POLÍTICAS PÚBLICAS DE DROGAS 

 
 

A história da saúde mental no Brasil possui um passado sombrio, com relatos de maus 

tratos, internações indevidas, preconceito, onde os doentes mentais tinham destino certo, o 

isolamento.  

O movimento sanitário na década de 70, com as mudanças no modelo de atenção e 

gestão nas práticas de saúde, a defesa da saúde coletiva e equidade na oferta de serviços, 

precederam o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental- MTSM, composto por 

trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associações de familiares, sindicalistas, 

membros de associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações 

psiquiátricas (PATRIOTA, 2011). 

O MTSM denunciou a violência dos manicômios, mercantilização da loucura, hegemonia 

de uma rede privada de assistência, criticando o modelo hospitalocêntrico, dando origem à 

Reforma Psiquiátrica no Brasil. Em 1989 dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do 

deputado Paulo Delgado, o primeiro CAPS é inaugurado, na cidade de São Paulo, serviços 

substitutivos começam a compor o que hoje seria a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS. 
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 Na verdade a Reforma Psiquiátrica enquanto movimento teve um início, porém não um 

fim, não é algo estático, é considerada um processo. Assim, esta avança de acordo com os 

programas de saúde mental. 

No Brasil, os primeiros esforços de reforma se deram entre 1920 e 30, através de Juliano 

Moreira e Ulisses Pernambuco, com mudanças na forma de abordagem para os psicóticos 

agudos em relação aos crônicos, iniciaram também, tratamento com serviço aberto em regime de 

pensão sem confinamento. Em 1970 passamos pelo Movimento Sanitário no Brasil, 

apresentando de uma mudança na maneira de pensar saúde, de forma ampla e progressiva 

(PATRIOTA, 2011) .  

Anos mais tarde, com a derrota da ditadura em 1974, houve um progresso na área técnica 

a serviço dos pacientes, possibilitando uma ação mais eficaz, o Ministério da Saúde institui a 

Divisão Nacional de saúde Mental – DINSAM. Foi então criado o Estatuto do Enfermo 

Psiquiátrico, com desospitalização progressiva e cuidados primários nas unidades sanitárias, 

secundários nas policlínicas e hospitais gerais, os cuidados terciários eram responsabilidades de 

hospitais especializados e centros de habilitação e reabilitação, tais serviços integravam a rede 

geral de assistência médica e social, então veio a proposta de prevenção à exclusão e 

descriminação dos usuários dos serviços de saúde mental.  

Experiências em âmbito municipal, como o realizado na cidade de Santos-SP, cidade que 

se destacou na consolidação do movimento (ANDRADE, 2011), onde após interferência da 

Secretaria Municipal de Saúde na casa de Saúde Anchieta, devido aos maus tratos e morte de 

pacientes resultaram em mudanças na atenção aos usuários, com ampliação da rede substitutiva 

de serviços em saúde mental. Esta ação teve desdobramentos de grande valia para o processo de 

consolidação da Reforma, foram criados os Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS) 24 horas e 

residências para os egressos do hospital e associações, se constituiu um marco no processo de 

Reforma Psiquiátrica brasileira. 

Em seu artigo ―Saúde Mental, Reforma Psiquiátrica e Formação Profissional‖, Lucia 

Maria Patriota cita que, na década de 90 o Brasil firma compromisso com a assinatura da 

Declaração de Caracas, no final da década de 80 houve o início da implantação da rede fora da 

esfera hospitalar, ou seja, de serviços substitutivos, na década de 90 foram implantadas as 

primeiras normas federais regulamentando a implantação de serviços de atenção diária, pautadas 

nas experiências dos primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, primeiras normas para fiscalização 

e classificação dos hospitais psiquiátricos; surgiam as leis que viabilizavam a substituição 

progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. Cabe 

ressaltar que no final desta década já existiam 208 CAPS, porém a 93% dos repasses do 

Ministério da Saúde ainda eram investidos nos hospitais psiquiátricos (PATRIOTA, 2011).  

Em 2001 foi sancionada a Lei Federal 10.216, Paulo Delgado, após 12 anos de 

tramitação no Congresso Nacional, veio trazer contribuições importantes no processo de 

implantação da reforma psiquiátrica, redirecionando a assistência em saúde mental, priorizando 
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a oferta do tratamento em serviços de base comunitária, garantindo a proteção e os direitos das 

pessoas com transtornos mentais, porém esta Lei não apresentou mecanismos claros para a 

progressiva extinção dos manicômios (BRASIL, 2001). 

Novo impulso e novo ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil, pessoas 

com longas internações começam a passar pelo processo de desinstitucionalização, dando 

origem ao que hoje se constitui como o Programa ―De Volta para Casa‖.  

Neste momento da Reforma Psiquiátrica é construída a política de recursos humanos, 

assim como a questão do álcool e de outras drogas é contemplada com uma política específica: 

―Entre as ações desenvolvidas pela Coordenação Nacional de Saúde Mental, Álcool e 

Outras Drogas destaca-se a ampliação da rede CAPSad – Centro de Atenção 

Psicossocial em álcool e outras Drogas como dispositivos de cuidados para a população 

de usuários de drogas a partir de 2002, a qual, embora ainda muito aquém da 

necessidade, em dezembro de 2010 contava com 258 Centros desta natureza.‖ 

(ANDRADE, 2011, p. 4667-4668) 

Passos e Souza (2011, p. 154) relatam que as políticas passaram a ter como base a 

estratégia de redução de danos –RD:  

―(...) a partir de 2003, as ações de RD deixam de ser uma estratégia exclusiva dos 

Programas de DST/AIDS e se tornam uma estratégia norteadora da Política do 

Ministério da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e Ouras Drogas e da 

política de Saúde Mental.‖ 

 

Na consolidação da Reforma Psiquiátrica como política oficial do governo federal, houve 

a expansão em todas as esferas de governo, municipal, estadual e federal e tendo como 

característica deste fenômeno, dois movimentos: a construção de uma rede de atenção à saúde 

mental substitutiva em detrimento ao modelo centrado na internação hospitalar, e a fiscalização 

e progressiva redução dos leitos psiquiátricos. Em 2004 o cenário no país já era outro com 689 

Centros de Atenção Psicossocial em funcionamento, e a queda nos repasses para os hospitais 

psiquiátricos passam a representar cerca de 64% do total dos recursos do Ministério da Saúde 

para a saúde mental (PATRIOTA, 2011). 

―A Reforma Psiquiátrica propõe abandonar um lugar zero de trocas sociais (o 

manicômio) para passarmos a um lugar múltiplo, diverso o território‖ (SOUZA; RIVERA, 2010, 

p. 127), e o CAPS é o equipamento que tem o papel de operacionalização desta realidade para 

aqueles que sofrem com transtorno mental e faz uso abusivo de drogas. 

A expansão das ações do movimento da Reforma Psiquiátrica foi bem significativa no 

período entre 2003 e 2010, com diferente direcionamento das verbas federais: o gasto com os 

serviços comunitários foi maior do que o que foi investido nos hospitais.  Já o cenário atual é 

muito preocupante, pois vemos equipes fragilizadas, devido às precárias condições do trabalho 

em saúde, alta rotatividade de pessoal, a inexistência de Educação Permanente em Saúde nos 

serviços do SUS, o custeio dos equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial Saúde Mental 

(RAPS), muitas vezes com reduções drásticas, vem impossibilitando a viabilidade da proposta 

do trabalho em saúde mental. 
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A organização da RAPS é apresentada na Portaria 3.088 do ano de 2011, aonde a forma 

do cuidado é ampliada para os usuários dos Programas de Saúde Mental (PSM) de todo o país: 

―(...) a Rede de Atenção Psicossocial, cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação 

de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS).‖ (GM/MS 3.088, 2011) 

Os fatos que compõem a história do movimento da Reforma Psiquiátrica confirmam que 

é impossível negligenciarmos diante necessidade conhecer o passado, avaliar o presente, para 

então propor um futuro diferente através da atenção psicossocial.   

 

2.2- RELAÇÃO DROGAS / HIV 

 

Para falarmos sobre as políticas públicas de drogas no Brasil se faz necessário uma 

aproximação com a Reforma Psiquiátrica e seus desdobramentos, como, a ruptura com modelos 

falidos de ações em saúde, a construção de novos conceitos em saúde, como a Redução de 

Danos (RD), que é uma diretriz de saúde pública que se contrapõe aos modelos moral/criminal. 

Situar a compulsão pelo uso de drogas no âmbito de saúde e não de comportamento, se é ou não 

prejudicial ao indivíduo ou à sociedade como um todo e não se é moralmente certo ou errado.  A 

origem da Estratégia de Redução de Danos se deu a partir da necessidade de enfrentamento do 

HIV/AIDS entre usuários de drogas (ANDRADE, 2011).  

 A redução de Danos oferece bases científicas para a adoção de políticas sociais que 

respeitam a subjetividade do ser humano e que interajam por meio da compreensão e aceitação 

desta realidade.  

Esta abordagem promove vida, e elimina as intervenções com caráter punitivo para 

atitudes não aceitas como normais para a maioria da sociedade, preconizando objetivos simples 

e o movimento de valoração do indivíduo a partir do que ele é, visando minimizar os transtornos 

que a quebra das normas/regras determinadas pela sociedade acarreta ao indivíduo transgressor.  

Os Programas de Trocas de Seringas e os Programas de Manutenção com Metadona 

(para usuários de drogas opiáceos), que busca reduzir os danos causados pelo uso de drogas 

injetáveis, diminuindo comportamentos de risco e também as taxas de infecção, o que é 

endossado pelo Programa das Nações Unidas para o controle de Uso de Drogas e Crimes 

(UNODC), que embora perceba como importante acabar com o abuso de drogas (o que é um 

objetivo a longo prazo), a fim de evitar a contaminação pelo Vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), a curto prazo o mais importante é minimizar as ameaças imediatas à sociedade, através 

da educação dos usuários e tentativas de mudanças de hábitos de risco (ANDRADE, 2011).  

A redução de danos no Brasil iniciou-se e como em outros países, a partir da necessidade 

de prevenir a disseminação do vírus HIV entre os Usuários de Drogas Injetáveis (UDI‘s), e a 

cidade de Santos foi a primeira no país a perceber a necessidade de lidar com esta população, 
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pois era uma das cidades brasileiras com maior índice de pessoas que desenvolveram a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), devido as atividades portuárias.  

A Prefeitura de Santos, na época, lançou um programa onde havia a distribuição de 

seringas e agulhas a UDI‘s, como ação preventiva à contaminação pelo HIV nesta população. 

Mas o Ministério Público de Santos citou tal prática como criminosa, utilizando como base para 

tal alegação a Lei nº 6368 (BRASIL, 1976), a qual em seu artigo 12, incisos I e III do parágrafo 

2º, criminaliza ―quem induz, instiga ou auxilia alguém a usar‖ ou ―contribui de qualquer forma 

para incentivar ou difundir‖ o uso ou tráfico de substância entorpecente, que foi revogada no ano 

de 2006 pela Lei nº 11.343, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 

- SISNAD; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e 

ao tráfico ilícito de drogas. (BRASIL, 2006). 

Não conformada, em 1995, a Prefeitura de Santos fez uma nova intervenção, 

possibilitando a troca de seringas de forma ampla, após o Programa Estadual de DST/AIDS ter-

se dado conta da gravidade da epidemia. No Dia Mundial de Luta contra a Aids, 1º de dezembro, 

daquele ano, em frente Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo,  foi iniciado o programa de 

Troca de Seringas em cinco municípios do Estado. Através do Programa Estadual de DST/AIDS 

– SP, foram implementadas ações, em que kits completos eram distribuídos aos UDI‘s.  

Nasceu assim ações legítimas de RD a partir de uma Secretaria de Saúde, sabemos que 

há muito que aprendermos sobre esta estratégia, porém as maiores barreiras já foram rompidas: a 

ignorância e o preconceito. 

Ainda de acordo com Andrade (2011) houve um progresso acentuado no país na forma 

de abordar o problema de uso de drogas injetáveis entre 1995 e 2003, porém tendo como 

protagonista os profissionais que atuavam junto aos atendidos nos Programas de Redução de 

Danos (PRD), com o passar do tempo o público alvo foi sendo ampliado como os profissionais 

do sexo, meninos de rua, usuários de crack, possibilitando a evolução da RD: 

―De uma prática médico sanitária de prevenção ao HIV/AIDS, reduzida muitas vezes a 

uma única ação, a da troca de seringas, ao longo de sua execução a redução de danos 

evolui para a concepção atual de uma política de saúde cujos princípios e práticas, sem 

condicionar à abstinência, tem como objetivos reduzir os danos e os riscos relacionados 

ao uso de drogas, pautados no protagonismo da população alvo, no respeito ao 

indivíduo e no direito deste às suas drogas de consumo.‖ (ANDRADE, 2011, p. 4666) 

 

2.3- EVOLUÇÃO DO USO DE DROGAS 

 

Pensar na história do uso de drogas é o mesmo que pensar na história da própria 

humanidade, tendo em vista a necessidade do ser humano modificar o seu humor, diante de dor e 

alegria, introduziu-se as drogas (substâncias psicoativas – SPAs) no dia a dia, tendo a sua 

extração a partir de elementos naturais e com o passar do tempo a produção de drogas sintéticas, 

que proporcionam alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) e consequentemente na mente, 
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corpo e no comportamento. Com fins religiosos, culturais, medicinais ou meramente recreativos, 

as drogas vêm sendo utilizadas cada vez mais por toda a sociedade.   

O conceito de droga formulado pela Organização Mundial da Saúde (OMS):  

―[...] é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de 

atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento, 

dependendo do modo que é utilizado pode gerar efeitos bons ou ruins nos seres 

humanos‖.  (BRASIL, 2010, p. 16)  
 

De acordo com a cultura, princípios religiosos e do ponto de vista legal, cada país possui 

a sua própria visão do quanto é permitido e aceitável em relação ao consumo, propaganda e o 

comércio do uso de drogas.   

No Brasil há uma classificação específica para cada tipo de droga e do ponto de vista 

legal, são classificadas em: drogas lícitas e ilícitas. Demonstrada no quadro I abaixo. 

 

Classificação das drogas de acordo com a Legislação 

 

DROGAS LÍCITAS DROGAS ILÍCITAS 

São aquelas comercializadas de forma legal, 

podendo ou não estar submetidas a algum tipo 

de restrição. Como por exemplo, álcool 

(venda proibida a menores de 18 anos) e 

alguns medicamentos que só podem ser 

adquiridos por meio de prescrição médica 

especial.  

Proibidas por lei.  

Álcool,Tabaco,Cafeína, Calmantes 

eAnfetaminas,Esteroidesanabolizantes.  

Cocaína / Crack, Maconha, LSD, 

Heroína,Ecstasy e outras.  

         Fonte: BRASIL, 2010.                                                                                                                   QuadroI 

 

Algumas drogas lícitas possuem uma legislação própria quanto a sua comercialização e uso. 

Exemplos disso são o álcool e o tabaco, vendidos somente para maiores de 18 anos. Vender ou 

fornecer gratuitamente produtos que causem dependência psíquica ou física para menores de 18 

anos é proibido (BRASIL, 1990).    

Quanto aos medicamentos, a comercialização deve ser rigidamente controlada pelo 

Ministério da Saúde (MS) e com prescrição médica. São os calmantes, anfetaminas e 

os anabolizantes.  

Quando uma droga é utilizada com o objetivo de produzir efeitos benéficos no 

organismo, como no tratamento de uma determinada doença, é considerada medicamento. Mas é 

necessário ressaltar que esta mesma droga se utilizada em dose errada pode produzir efeito 

contrário, podendo causar danos à saúde das pessoas.  

Existe também uma forma de classificação das drogas que atende a interesses didáticos, 

que se baseia nos efeitos aparentes sobre o SNC, conforme as modificações observáveis na 
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atividade mental ou no comportamento das pessoas que utilizam estas substâncias. Vejamos no 

quadro II a seguir:  

 

Classificação das drogas de acordo com os seus efeitos 

 

CLASSE TIPOS EFEITOS ABSTINÊNCIA 

Depressoras 

do SNC  

Álcool, 

Benzodiazepínicos, 

Barbitúricos, Opiáceos 

e Inalantes.  

  

Sono, desatenção, diminui 

a concentração lentificação 

motora e psíquica.  

Tremores, sudorese, náuseas, 

taquicardia, hipertensão, 

agitação psicomotora, 

cefaléia, insônia, fraqueza, 

alucinação econvulsão  

Estimulantes 

do SNC  

Cocaína, Crack e 

Merla Anfetaminas, 

Nicotina,  Cafeína  

Aumento da vigília, 

aumento da atenção, 

aceleração do pensamento, 

euforia.  

Ansiedade, fissura, aumento 

de apetite, alteração do 

humor, sonhos bizarros, 

letargias, fraqueza, 

dificuldade de concentração.  

Perturbador

a do SNC  

(alucinógeno

s)  

Mescalina(cacto 

mexicano), Maconha, 

Psilocibina(cogumelo), 

LSD,MDMA(ecstasy), 

Anticolinérgicos  

Alucinação ou ilusão 

(geralmente de natureza 

visual), delírios, alteração 

da percepção do tempo.  

Tremores, ansiedade, 

irritabilidade, sudorese, dor 

muscular, cefaléia.  

          Fonte: BRASIL, 2010.                                                                                                                  QuadroII 

 

A relação do ser humano com as drogas não se ateve somente ao uso terapêutico. Ao 

experimentar as variações no comportamento, os efeitos causados nas pessoas e na sociedade 

foram danosos, havendo necessidade de políticas públicas eficazes no controle das mesmas, 

buscando o uso adequado.  

 

2.4- EVOLUÇÃO DOS CUIDADOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 

DROGAS NO BRASIL  

 

Como antes o uso de drogas não era visto como uma questão de saúde, os cuidados aos 

usuários de drogas eram negligenciados, sendo delegado as instâncias de segurança pública. 

Quando a questão das drogas passou a ser considerada como de saúde pública, o cuidado passou 

a ser centrado no usuário, não tendo como objetivo principal a abstinência e sim um cuidado 

considerado de baixa exigência. 

No Brasil, quanto à legislação, a questão das drogas data de 1938, na gestão do então 

Presidente Getúlio Vargas (1930-1945), sob forma de Decreto-Lei de Fiscalização de 

Entorpecente (BRASIL, 1938). Com esta perspectiva havia uma configuração criminalizadora 
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do consumo de drogas. Com o passar do tempo às ações de prevenção foram desenvolvidas de 

forma integrada, em que o Estado possuía o papel principal, tendo como colaboradores as 

instituições científicas, religiosas, educacionais, imprensas e clubes desportivos. Em 1976 no 

governo militar do Presidente Ernesto Geisel, entra em vigor a Lei 6368/76, que visava reprimir 

o uso e o tráfico de drogas. Os Conselhos Antidrogas municipais, estaduais e federal surgiram 

nos anos 80 de maneira a reforçar as políticas adotadas pelo Estado, porém os usuários não eram 

o sujeito da questão, havia a preocupação ao combate às drogas, a criminalização era algo que 

permeava o universo das drogas (BRASIL, 1976).  

Na década de 1990, o Presidente Fernando Henrique Cardoso cria uma nova estratégia 

governamental, o Sistema Nacional Antidroga (SISNAD) e a Secretaria Nacional Antidrogas 

(SENAD), atualmente chamada de Secretaria Nacional sobre Drogas. Esta vinculada 

diretamente ao Gabinete Militar da Presidência da República, e consta deste período iniciativas 

que vieram controlar as substâncias químicas utilizadas no refino de drogas, um exemplo disto é 

a acetona utilizada como cosmético que passou a ser colorida.  

As evidências científicas nacionais e internacionais apontam para a necessidade de se 

tratar a questão do consumo de álcool e outras drogas com especial atenção tanto do poder 

público como da sociedade. O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

(CEBRID) tem feito estudos, pesquisas e avaliações que permitem aprofundar o conhecimento 

sobre as drogas e tendências de consumo, e apontam para uma realidade preocupante: as drogas 

lícitas (álcool e tabaco) estão sempre em primeiro lugar no consumo, inclusive para menores de 

18 anos, caracterizando, assim, estas drogas como porta de entrada para as demais, inclusive as 

ilícitas.  

Em 2005 foi feito o II Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas psicotrópicas no 

Brasil. Em todas as regiões, o primeiro lugar em prevalência sobre a porcentagem de uso na vida 

foi o álcool, seguido do tabaco. Estes dados reforçam a preocupação de que as drogas lícitas são 

realmente a ―porta de entrada‖ para as ilícitas (BRASIL, 2007). 

No ano de 2002, por meio da portaria GM 336/02 foram regulamentados os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), para o cuidado a usuários de drogas (CAPS ad), consolidando 

assim a Política de Saúde Mental para a área de álcool e drogas em nosso país (BRASIL, 2002).  

Em 2003 foi implantada a Política Nacional do Ministério da Saúde do Brasil para a 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas, ela propõe uma mudança do olhar sobre as 

drogas a partir dela o usuário passa a ser o foco da atenção, com a implantação desta política a 

questão das drogas passa a ser consideradas de saúde pública. O que motivou a criação desta 

Política: 

―A Política emergiu dos movimentos sociais que, por mais de duas décadas, 

reivindicaram formas inclusivas de cuidado, pois o modelo hospitalocêntrico era o de exclusão. 

As origens contra-hegemônicas conferem legitimidade à Política, que se propõe à reabilitação 

psicossocial e à emancipação social das pessoas com existência-sofrimento. As ações praticadas 
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pelas equipes de saúde mental nos territórios é que garantirão o seu sucesso.‖ (PEREIRA et al, 

2012, p.9) 

 A partir da implementação desta Política, vários de dispositivos de atenção aos usuários 

de drogas foram criados, como por exemplo: CAPS para cuidados de usuários de drogas, o 

consultório na rua, a equipe de redução de danos, internação para desintoxicação e também o 

cuidado na Atenção Básica. 

Atualmente a Secretaria de Políticas Públicas sobre Drogas (SENAD), mesmo sendo 

subordinada ao Ministério da Justiça, trabalha a questão das drogas como um problema de saúde 

pública.  

Em 2006, tivemos um grande avanço na maneira de nos relacionarmos com os problemas 

advindos do uso de drogas, com destaque a lei nº 11.343 / 2006, pois esta estabeleceu diferença 

entre usuários e traficantes. 

Dando continuidade aos avanços na questão de políticas públicas voltadas para a questão 

das drogas, a Presidente Dilma Rousseff, em sua gestão, lançou edital para a formação de 

Centros Regionais de Referência, visando à capacitação e atualização de profissionais que atuam 

com a questão do uso abusivo de drogas, além de investir em capacitação de professores como 

forma de prevenção, fomentando ações de repressão ao tráfico, estimulando a criação de casas 

de passagem e Unidades de Acolhimento Integral (UAI) para o tratamento com internação de 

curta duração, através de subvenções federais (BRASIL, 2012). 

 A forma do cuidado com os portadores de transtornos mentais, usuários de drogas de foi 

transformado a partir do estabelecimento da RAPS, não apenas trazendo para a sociedade 

aqueles que antes eram excluídos, mas também promovendo nos diversos ambientes antes 

―proibidos‖ mudanças no comportamento e atitudes daqueles antes ditos como normais. 

Trazendo um movimento necessário para os diversos setores desta sociedade: 

―Considerando esta, também, como uma clínica ampliada e transformadora, pois permite 

e impele os profissionais a estarem cada vez mais inseridos na comunidade; assim, 

começam a se integrar a uma nova rede – na qual estes indivíduos estão inseridos -, não 

somente a uma rede de serviços, mas, sim, a redes de convivência, de apoio e 

solidariedade.‖ (ABRAHÃO, SOUZA, RIVERA, p. 118, 2012) 

 A atenção psicossocial é transversal, pois trata a saúde mental principalmente pelo 

caminho da promoção, seja da própria saúde, bem estar e não apenas da intervenção para a cura, 

passando por diversos ambientes, tecendo redes, antes não existentes, trazendo para o 

protagonismo o ser humano e não mais a doença.  

 

2.5- EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS 

 

2.5.1. O que é Educação para Jovens e Adultos (EJA) e como nasceu a ideia 
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A EJA é a educação direcionada aos cidadãos que não puderam frequentar a escola, é 

constituído por aqueles que não frequentaram uma unidade de ensino ou que tiveram, por ela, 

―passagens entrecortadas ou interrompidas por diversas razões como a falta de vagas nas escolas 

públicas, as inadequações dos sistemas, métodos e práticas escolares e/ou condições 

socioeconômicas desfavoráveis‖ (SILVA, 2010, p. 30). Historicamente a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) passou por muitas transformações com o passar do tempo, este fato se dá devido 

às mudanças sociais, econômicas e políticas que marcam as etapas da história do nosso país.  

Na época da colonização a alfabetização de pessoas adultas tinha com objetivo a 

catequese dos índios e a instrumentalização dos trabalhadores para o servir, possibilitando a 

compreensão das ordens da corte (LOPES; SOUSA, 2010). 

Houve uma interrupção quanto ao ensino: 

―A expulsão dos Jesuítas, ocorrida no século XVIII, desorganizou o ensino até então 

estabelecido. Novas iniciativas sobre ações dirigidas à educação de adultos somente 

ocorreram durante a época do Império.‖ (LOPES; SOUSA, 2010, p. 3) 

 

 Desde a Revolução de 1930, as mudanças políticas e econômicas permitiram o início da 

consolidação de um sistema público de educação elementar no país, porém a cultura inserida no 

contexto EJA, era o de caráter voluntário, comparado a ações beneméritas e/ ou de caridade, 

atribuindo inclusive os alunos ao perfil de pobres e miseráveis. Segundo Silva (2010, p.28): 

―A educação popular se desenvolveu nos salões das igrejas, nas associações 

comunitárias, nos sindicatos, nos galpões das fábricas, na informalidade em geral, com 

os mais diversos tempos e espaços de formação, alimentada pela intencionalidade de 

libertação e promoção do sujeito.‖ 

 

Em 1934 a Constituição promoveu a implantação de um Plano Nacional de Educação, 

onde a educação de adultos era colocada como uma obrigação do Estado, com a obrigatoriedade 

de frequência, gratuito e intensivo, como oferta o ensino primário integral. 

Na segunda metade da década de 50 e início de 60 os movimentos sociais e mobilizações 

do governo, culminaram em uma nova forma de promover educação para jovens e adultos, 

inclusive com um olhar diferenciado para a educação no campo. As ações propostas eram bem 

diferentes das anteriores qualitativamente, o foco passou a ser benefício das classes populares 

urbanas e rurais. Cabe ressaltar que: 

―... que toda essa vitalidade da educação popular foi cessada pelos militares que 

tomaram o governo brasileiro. E o Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL 

– torna-se a principal frente de educação de adultos, durante toda as décadas de 1970 e 

1980, além dos exames supletivos, normatizados pela LDB 5692/71.‖ (SILVA, 2010, p. 

28) 

 

No período posterior à ditadura militar, na década de 80, movimentos sociais organizados 

garantiram a consolidação do direito à educação fundamental aos jovens e adultos que por algum 

motivo não frequentaram a escola: 

―O momento histórico da EJA, no Brasil, ao qual desejamos reportar, está demarcado a 

partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal que se apresenta como a 

consolidação dos direitos sociais da nação brasileira pós-período de ditadura militar. O 

artigo 205 da Constituição Federal de 1988 fundamenta o princípio do direito subjetivo 

e reconhece a luta dos movimentos sociais em prol da educação pública, gratuita e de 
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qualidade social para todos: crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.‖ (SILVA, 

2010, p.29)  

 

 Em 20 de dezembro de 1996, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso, institui a 

Educação de Jovens e Adultos, enquanto modalidade da educação básica, é instituída na 

LDBEN/9394: 

―... advinda do anteprojeto de lei, do senador Darcy Ribeiro. Na seção V, no artigo 37, 

fornece o aparato legal para que os sistemas construam modelos, propostas e 

possibilidades de atendimento dos estudantes jovens e adultos, uma vez que os 

existentes, até então, foram desenvolvidos para crianças.‖ (SILVA, 2010, p. 30)  

 

2.5.2. Quais as principais dificuldades na Educação de Jovens e adultos 

 

As principais dificuldades existente no universo da EJA atualmente, continua sendo a 

dificuldade de se realizar o processo de educação primária regular com crianças, pois são 

diversas as causas da evasão escolar, resultando assim no aumento do número de cidadãos que 

recorrem à EJA, Barcellos e Silva (2015, p. 301) descreve o cenário da EJA no Brasil:  

―A presença de adolescentes na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino 

Fundamental é preocupante: quase 20% dos matriculados têm de 15 a 17 anos. O 

número de alunos dessa faixa etária na modalidade não tem sofrido grandes variações 

nos últimos anos, apesar da queda no total de matrículas (28,6%). Dados da Ação 

Educativa, com base nos Censos Escolares, indicam que, em 2004, eram 558 mil 

estudantes e, em 2010, 565 mil. O cenário tem chamado a atenção dos especialistas da 

área, provocando diversos questionamentos, um dos quais é o „por que esses 

adolescentes estão frequentando esta modalidade, em vez de estar na Educação Básica 

regular‟? Neste questionamento, em especial, vários são os motivos apontados. Alguns 

deles extrapolam os muros da escola, enquanto outros têm a ver diretamente com a 

qualidade da Educação, ou seja, envolvem o Ministério da Educação (MEC), 

Secretarias Municipais e Estaduais, gestores e, é claro, os professores que lecionam 

nesta modalidade. Muitos estudantes enfrentam problemas como a pobreza extrema, o 

uso de drogas, a exploração juvenil e a violência. A instabilidade na vida deles não 

permite que tenham a Educação como prioridade, o que os leva a abandonar a escola 

diversas vezes. Quando voltam, anos depois, só resta a EJA.‖ 

 

 Ainda segundo Barcellos e Silva (2015), a situação de vulnerabilidade social, em que a 

estrema pobreza, o consumo de drogas, os altos índices de violência, impulsionam estes alunos a 

evadirem diversas vezes, interrompendo o processo de ensino aprendizagem, e quando voltam 

―..., anos depois, só resta a EJA.‖, colocando esta modalidade de educação em um patamar de 

menor importância.  

 A falta de adequação do conteúdo a ser ministrado com a identidade do cidadão, levando 

em consideração a sua idade e vivência é uma dificuldade do cotidiano dos professores e alunos  

O Conselho Nacional de Educação, por meio do Parecer Nº 11, de maio de 2000, 

reconhece a EJA como uma: 

―... dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso a e nem domínio da 

escrita e leitura como bens sociais na escola ou fora dela, e tenham sido a força de 

trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras públicas. Ser 

privado deste acesso é, de fato, a perda de um instrumento imprescindível para uma 

presença significativa na convivência social contemporânea. Esta observação faz lembrar 

que a ausência da escolarização não pode e nem deve justificar uma visão preconceituosa 

do analfabeto ou iletrado como inculto ou ―vocacionado‖ apenas para tarefas e funções 

―desqualificadas‖ nos segmentos de mercado. (BRASIL, PARECER Nº11/00, CNE) 
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2.6- EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

 

 
 

2.6.1. Definição de Educação Permanente em Saúde (EPS) 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma prática nova no ambiente do trabalho em 

saúde, pois pode ser vista como prática do processo ensino-aprendizagem, assim como política 

de educação em saúde. A Reforma Sanitária foi o movimento precursor (SARRETA, 2009) 

desta forma de viver e falar processo de trabalho em saúde, não apenas no âmbito social da 

questão, mas também na melhoria no processo de educação na saúde, e na práxis da mesma.  

A educação permanente, segundo o manual da Política de Educação Permanente em 

Saúde (2009, p. 20) é: 

―a aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano 

das organizações e ao trabalho. A educação permanente se baseia na aprendizagem 

significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação 

permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no 

cotidiano das pessoas e das organizações.‖ 

 De acordo com Radaelli e Zavareza (2010) a política estimula a educação a partir de 

situações do cotidiano do trabalhador em saúde, sendo levado em consideração os problemas 

vividos, o conhecimento e evidências para as mudanças e reorganização do processo de trabalho 

em saúde.  Para Silva e Knobloch (2016, p. 331) ―o investimento institucional deve ser no 

sentido de valorizar as iniciativas locais em processos de formação permanente‖, para a certeza 

na especificidade, autonomia e garantia do envolvimento dos profissionais para a consolidação 

dos espaços de formação.  

Em seu artigo ―Ações de Educação Permanente Desenvolvidas para os Agentes 

Comunitários de Saúde‖, Rossetto e Silva descrevem como deve ser a EPS, para que haja êxito e 

se retroalimente enquanto processo contínuo: 

―... estas precisam estar articuladas às necessidades dos serviços de saúde, da sua 

dinâmica de funcionamento e acentuadamente ser concebidas a partir das 

particularidades dos sujeitos envolvidos neste processo, sejam estes trabalhadores e/ou 

usuários, de aperfeiçoamento dos processos de trabalho e, consequentemente, das 

questões referentes ao aperfeiçoamento de sua práxis.‖ (2010, p. 728) 

 

2.6.2 No que a EP pode contribuir para a questão dos professores a lidarem com o 

problema de uso de drogas 

 

Como política pública, a Educação Permanente se apresenta como um dispositivo 

apropriado para produzir as transformações no contexto de trabalho, que fortalece o pensar na 

ação do trabalho em equipes, na capacidade de gestão sobre os próprios processos locais. Sendo 

assim, vemos na EP um valioso instrumento para a promoção de mudanças no cenário em que se 

deu a pesquisa, que poderá refletir positivamente na saúde dos envolvidos e em um processo de 

ensino-aprendizagem que seja eticamente comprometido. 
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De acordo com Silva e Knobloch (2016), a EP possui meios de se transformar a realidade 

a partir do sofrimento, da complexidade da clínica ad, e esta afirmação não se restringe ao 

cenário de uma unidade de saúde somente, podemos vivenciá-la no ambiente da educação: 

―Em relação a discutir possibilidades de inserir metodologias ativas de ensino-

aprendizagem, como a problematização, no contexto de um CAPS ad, conclui-se que 

garantir espaços de reflexão nas instituições de saúde mental, provocando um desvio no 

saber tradicional hegemônico, respeitando-se o contexto e as singularidades de cada 

serviço, mostra-se uma premissa em equipamentos que trabalham com o sofrimento 

psíquico, especialmente diante da complexidade da clínica ad. Pôr na roda problemas 

que surgem do cotidiano, revendo práticas e sentimentos depositados, em busca de 

empoderamento de usuários e trabalhadores, tem dado sustentação ao trabalho.‖ 

(SILVA; KNOBLOCH, 2016, p. 331) 

Apesar de ser uma prática recente nas instituições de saúde, a EPS tem promovido 

ganhos para os diversos atores implicados, e a partir destas evidências que podemos traduzir em 

exitosas, é que trouxemos a proposta para as instituições de ensino, neste caso que atende a 

modalidade EJA, visto que, também carecem de mudanças nos paradigmas e na rotina vivida por 

professores, alunos e gestores.   

Vejamos o que diz Tavares (2012, p. 770) acerca da EPS:  

―A educação permanente parte do pressuposto da aprendizagem significativa. Devem os 

processos de capacitação do pessoal da saúde ser estruturados a partir da problematização 

do processo de trabalho, visando à transformação das práticas profissionais e a 

organização do trabalho.‖ 

 

 

2.7- RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE: NO CUIDADO AOS USUÁRIOS DE 

DROGAS 

 

A história registra que, os ‗primeiros médicos‘ eram personagens do universo religioso, 

sacerdotes, xamãs e curandeiros, que possuíam poderes sobrenaturais e interferiam nas doenças 

que não eram compreendidas no mundo dos seres humanos, que acometiam o corpo, como 

sendo de origem atribuída aos deuses e circunstâncias místicas. De acordo com Reginato, 

Benedetto e Gallian (2016), nem mesmo o desenvolvimento da ciência, foi suficiente para 

desvincular a cura da intervenção sobrenatural, mediante a fé do paciente, através de preces e 

atos litúrgicos, principalmente quando todos os recursos para a solução e elucidação do 

diagnóstico já se esgotara. 

―Pesquisas demonstram que, ainda hoje, a espiritualidade representa um aspecto 

importante na vida humana. As conquistas do modelo biomecânico de ensino e prática da 

medicina não conseguiram ofuscar o papel que a espiritualidade ocupa no processo 

saúde-doença. Seguindo uma tendência que ocorre em escolas médicas de todo o mundo, 

os autores introduziram, na Universidade Federal de São Paulo, a disciplina eletiva – 

Espiritualidade e Medicina – dirigida a estudantes de medicina e enfermagem com o 

objetivo de promover o reconhecimento da dimensão espiritual do paciente e, 

consequentemente, um atendimento mais humanizado.‖ (REGINATO, BENEDETTO e 

GALLIAN (2016, p. 237) 

Em um artigo escrito em 2007, Peres, Simão e Nasello apontam a divergência na forma 

de conceituar a espiritualidade foi citada como um ponto que dificulta a abordagem do tema 
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dentro da psicoterapia, pois o estudo realizado com psicólogos, sinalizou a necessidade de tornar 

os conceitos da religião e espiritualidade mais coerentes e acessíveis, facilitando o diálogo 

profissional no contexto terapêutico. Observar o universo sob uma nova ótica, tendo na 

espiritualidade, a ampliação de uma visão antes tecnicista, refletindo sobre questões essenciais e 

existenciais se torna necessário. A crença e a religião não podem limitar a espiritualidade, pois 

esta é um plano metafísico.  

Portando os autores decidiram adotar as definições que pudessem ser utilizadas sem 

conflitos éticos: 

―... religião como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos 

projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com o sagrado e/ou transcendente, e 

espiritualidade como uma busca pessoal de respostas sobre o significado da vida e o 

relacionamento com o sagrado e/ou transcendente.‖ (PERES, SIMÃO e NASELLO, 

2007, p. 137) 

 A espiritualidade é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (CERVELIN e 

KRUSE, 2014) como parte integrante do Cuidado Paliativo (CP), que é a abordagem que 

possibilita o alívio de problemas físicos, psicossociais e espirituais e que melhora a qualidade de 

vida dos pacientes e de seus familiares, que são acometidos de doenças crônicas e ameaçadoras 

de vida, através da prevenção e do alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, 

avaliação correta e tratamento da dor e de outros problemas. Sob esta ótica, a finitude da 

existência é acatado e o cuidado é a meta, não a cura.  

Segundo Cervelin e Kruse (2014, p. 137), o CP ―visa o respeito à dignidade humana e 

deve ser iniciado desde o diagnóstico de doenças graves, progressivas e incuráveis, destinando-

se a proporcionar conforto e bem-estar ao indivíduo‖. 

Na conclusão do estudo, os autores relatam que: 

―... com o discurso dos profissionais de saúde, pois, de acordo com os textos, o paciente 

que tem religião/espiritualidade tem uma vida com menos problemas relacionados à 

saúde e, portanto, com melhor qualidade. Os textos produzem verdades através de 

inúmeros artifícios, tais como: estatísticas, resultados de pesquisas e repetições.‖ 

(CERVELIN, KRUSE, 2014, p. 142-142) 

 As doenças crônicas são para os profissionais de saúde uma situação de difícil manejo, 

sem a perspectiva de cura, a adesão ao tratamento se torna mais difícil. Em um estudo realizado 

na cidade de Pouso Alegre (MG), no período de 1/2/2013 a 30/9/2013 com 20 pacientes 

diabéticos, foi verificado como a espiritualidade interfere na qualidade de vida dos mesmos, 

(LUENGO e MENDONÇA, 2014). Levando em consideração as variáveis presentes no 

processo terapêutico, não somente as orgânicas, mas as sociais, visto que ―implica em ajustar-se 

à complexa dinâmica entre as relações familiares, sentimentos, estilo de vida e mudanças de 

hábitos, adequação de rotinas, implementação de cuidados e procedimentos‖ (p. 381). 
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Estudos independentes evidenciam de forma consistente que, que há registros de redução 

de óbitos de forma expressiva, no cenário em que os participantes possuem uma prática rotineira 

de rituais religiosos.  

 Vejamos o que foi achado: 

―Frente aos resultados, recomenda-se que o enfoque da espiritualidade, no cuidado de 

pessoas com diabetes, seja reforçado, buscando o desenvolvimento de aspectos 

importantes como a autoestima, a felicidade, o otimismo, a esperança, a fé, a satisfação – 

e o fortalecimento das relações sociais e familiares para o apoio ao doente.‖ (LUENGO e 

MENDONÇA, 2014, p. 386) 

 

Para Leite e Seminotti (2013) o portador de transtorno mental, é muito mais que um ser 

que carrega consigo uma doença, mas sim uma pessoa com sofrimentos, inerentes ou não à sua 

patologia, e que traz consigo toda subjetividade da existência humana, ―...este contexto surge a 

discussão acerca da relação entre espiritualidade e assistência ao doente mental, uma vez que 

esta é uma dimensão importante na subjetividade do ser humano‖ (p.190). 

Vejamos o que o estudo nos revela na íntegra a este respeito: 

A Organização Mundial de Saúde – OMS apud VOLCAN et al, (2003) também se refere 

à espiritualidade como uma faceta do ser Humano remetente a questões como o 

significado e sentido da vida, não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou 

prática religiosa. Esta é definida como o conjunto de todas as emoções e convicções que 

remetem a natureza não material da vida que propõe a existência de algo no viver além 

do que pode ser percebido ou plenamente compreendido. (LEITE e SEMINOTTI, 2013, 

p. 190) 

 

Para Leite e Seminotti (2013) não podemos limitar a busca por respostas que deem 

sentido à vida pelo caminho da religiosidade, através das crenças e práticas litúrgicas, o conceito 

de espiritualidade nos remete ao que transcende o que é tangível. A espiritualidade é dita como o 

acervo de sentimentos e impressões de tudo que é imaterial, com uma proposta que vai para 

além do que é presenciado e que a compreensão humana alcança:  

―... entre as noções de espiritualidade e religiosidade, esta difere da primeira pela clara 

sugestão de um sistema de adoração e doutrina específica que é partilhada com um grupo. 

A relação inversamente proporcional entre desenvolvimento de transtornos mentais e 

bem-estar espiritual está intimamente ligada à criação de novas estratégias no cuidar em 

saúde. Uma vez que o bem-estar favorece a promoção de saúde mental, surge a 

necessidade de criar de estratégias de fortalecimento do bem-estar espiritual na prática 

clínica em saúde, como forma de contribuir para a promoção da saúde mental e 

prevenção de transtornos psíquicos.‖ (LEITE e SEMINOTTI, 2013, p. 195) 

 

Na conclusão do seu estudo, Leite e Seminotti (2013) afirma que existe sim uma relação 

comprovada da relação existente entre bem-estar espiritual e saúde mental. ―Nota-se que níveis 

de bem-estar espiritual elevados relacionam-se a baixos índices de desenvolvimento de 

transtornos psíquicos‖. 

 

3-  METODOLOGIA 
 
 

  

 Realizamos um levantamento bibliográfico definindo como fonte da busca, livros 

e artigos. Em relação aos artigos, tivemos interesse por incluir as modalidades: científico, por 
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apresentarem majoritariamente discussões teórica-técnica-metodológica e os relatos de 

experiência por produzirem conhecimento a partir dos processos como são vividos no cotidiano 

de práticas. Quanto aos livros, a estratégia de seleção, seguiu o que passamos a chamar de 

segundo momento de leitura, ou seja, obedecemos um fluxo de leitura, iniciado pelos artigos, 

seguido por consulta/leitura as referências bibliográficas contidas nos artigos previamente 

selecionados.    

Assim, começamos a ampliar nosso entendimento sobre a temática: consumo de drogas; 

adolescente/estudantes em uso de drogas; drogas no cotidiano escolar. Delimitamos um recorte 

temporal somente para captura dos artigos, os livros foram sendo incluídos a medida que ideias 

ou teorias defendidas nos parecessem significantes para sustentação da pesquisa. Logo, 

acessamos as bases de dados LILACS e SCIELO, relacionados a temática produzida nos anos de 

2010 a 2016. 

O esforço empreendido nessa etapa da pesquisa teve principalmente a intenção de 

aproximação de saberes previamente experimentados no decorrer da vida profissional e pessoal 

com estudos e documentos que tratam a temática do uso de drogas na adolescência nos espaços 

escolares. Afinal, como nos diz Paulo Freire (2003) o homem por seu inacabamento e 

incompletude, ―não sabe de maneira absoluta‖ não existem homens totalmente ignorantes ou 

absolutamente sábios, ―há somente uma relativização do saber ou da ignorância‖ (FREIRE, 

2003, p. 15). 

Para adentrar as bases de dados, escolhemos quatro descritores na biblioteca virtual em 

saúde por afinidades com o tema a ser estudado. Assim, tivemos os descritores Transtorno 

Relacionado ao Uso de Substâncias, Saúde Mental, Educação em Saúde e Redução de Danos. 

Daí em diante, fizemos a opção de somente capturar artigos/Dissertações e Teses as seguintes 

temáticas: Educação Permanente em Saúde; Educação de Jovens e Adolescentes e Políticas 

Públicas para Álcool e outras Drogas.  

Para o critério de descarte estabelecido no mesmo momento do critério de inclusão 

utilizamos a condição de: autores nacionais, textos disponíveis em bases de dados LILACS e 

SCIELO, resumo, período temporal de seis anos e os idiomas português e inglês.   

 Foi realizado um levantamento de artigos indexados no Lilacs e Scielo, posteriormente 

foram selecionados pelo título, com as seguintes categorias: Educação Permanente em Saúde; 

Educação de Jovens e Adolescentes e Políticas Públicas para Álcool e outras Drogas. Todos 

dentro do período de 2010 / 2016. 

 Foram encontrados 24 textos, selecionados 21 artigos e desclassificados 3: 

 1 pela data de publicação inferior ao delimitado pela pesquisa; 

 2 devido o conteúdo não condizente com a pesquisa. 

Durante a trajetória e trabalho de pesquisa, se fez necessário a inclusão da seguinte 

categoria: espiritualidade e religiosidade, sendo assim, realizado um novo levantamento de 
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artigos indexados no Scielo, sendo selecionados 4 artigos. Também são citados neste estudo 

portarias, leis e decretos que compõem as políticas públicas Políticas Públicas para Álcool e 

outras Drogas, Educação Permanente em Saúde e Educação para Jovens e Adultos.  

O conjunto de obras que foi a base para este estudo se compõe com 06 livros, 21 artigos 

científicos, 01 Trabalho de Conclusão de Curso / Especialização, 01 Tese de Doutorado e 14 

documentos oficiais do Governo Federal (Leis / Portarias / Parecer / Estatuto).  

 

3.1- TIPO DE ESTUDO 

 

 
 

Realizou-se um estudo de abordagem qualitativa por meio do método descritivo. Para 

o tema proposto, foi utilizado um estudo de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, 

por meio de desenvolvimento de trabalho de campo com aplicação de entrevistas 

semiestruturadas.  

Segundo Minayo (2014), o trabalho de campo não é uma simples contemplação. O 

pesquisador possui um papel ativo, seja na observação ou na interlocução, ao interpretar e no 

desenvolvimento de um olhar crítico. Por esse motivo, adotou-se a proposta de um trabalho 

de campo com entrevistas para alcançar os objetivos propostos. 

A bibliografia para Minayo é uma moldura que envolve objeto da pesquisa, 

possibilitando situá-lo a partir de diversos pontos de vista, através de diferentes ângulos: 

―A primeira tarefa do investigador, uma vez definido seu objeto, é proceder a uma 

ampla pesquisa bibliográfica, capaz de projetar luz e permitir melhor ordenação e 

compreensão da realidade empírica. A pesquisa bibliográfica pode ter vários níveis de 

aprofundamento, mas deve abranger, minimamente, os estudos sobre o objeto em 

questão (ou sobre os termos de sua explicitação) e os estudos mais atualizados sobre o 

assunto.‖ (MINAYO, 2014, p. 183-184) 

 

A autora ainda relata como é possível trabalhar uma pesquisa científica: 

 
―Fazer ciência é trabalhar simultaneamente com teoria, método e técnicas, numa 

perspectiva em que esse tripé se condicione mutuamente: o modo de fazer depende do 

que o objeto demanda, e a resposta ao objeto depende das perguntas, dos instrumentos e 

das estratégias utilizadas na coleta dos dados,...‖ (MINAYO, 2012, p. 622)   

 

Já a pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, é realizada uma aproximação do cotidiano a ser pesquisado, e 

segundo Minayo (2012, p. 622) ―... trabalho de campo configurassem etapas muito simples e 

fáceis de serem resolvidas, em contraposição às dificuldades de como tratar os achados 

empíricos e documentais.‖, o cuidado se faz necessário, pois no estudo quantitativo os dados  

são tratados através de procedimentos com rigor científico, onde se presume fidelidade e 

segurança no resultado final do estudo, porém a autora  questiona tal segurança. 

O método descritivo segundo Minayo causa fragilidade ao pesquisador que adota a 

análise qualitativa, visto que: 
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―No momento em que compreender o sentido do que lhe foi relatado e do que 

observou no campo, o pesquisador não necessita mais estar colado às falas: seu 

aprisionamento a elas é uma das maiores fraquezas de quem faz análise qualitativa, 

pois significa que o investigador não foi capaz de ultrapassar o nível descritivo do seu 

material empírico.‖ (MINAYO, 2012, p. 624) 

 

 

3.2- ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

 
 

Cumprindo ao estabelecido como preconiza a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), a qual delibera as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa em relação a 

seres humanos. A pesquisa foi encaminhada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas (CEP), 

da Faculdade de Medicina da UFF, no município do Rio de Janeiro. Sob o nº CAEE: 

33740314.1.0000.5243, parecer nº 806.129, que se encontra no apêndice. Além disso, todos os 

professores aceitaram participar voluntariamente da pesquisa assinando o termo de consentimento 

livre e esclarecido.  

 
 

 

 

3.3- CENÁRIO 

 

 
 

O município Casimiro de Abreu está a 133 quilômetros da capital do Estado do Rio de 

Janeiro, com população estimada em 40.305 habitantes segundo dados (IBGE, 2015), em um 

território 460.771 Km2 com ecossistemas diversos com mangues, restingas, matas de baixada e 

altitude que formam a exuberante Mata Atlântica; possui várias nascentes de rios e cachoeiras 

que desaguam nas praias do município. Esta biodiversidade possibilita uma economia bem 

diversificada, apoiada no turismo, na pecuária, agricultura, pesca e royalties, que até o ano de 

2014 significou 60% da receita do município.   

FIGURA I - mapa do município de Casimiro de Abreu 

 
 

 
 

Fonte: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br 
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 A coleta de dados foi feita em duas escolas que desenvolvem a EJA no município de 

Casimiro de Abreu, unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Realizou-se a 

pesquisa entre setembro e novembro de 2015. 

As escolas para EJA do município de Casimiro de Abreu contam atualmente com trinta 

professores atuando em quatro escolas, com séries que abrangem da alfabetização até oitava 

série do ensino fundamental, no turno da noite, as duas unidades aonde foi realizada a pesquisa 

estão situadas na sede, Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 459 Municipalizado José 

Bicudo Jardim, localizado no bairro Centro do município e no 3º Distrito, em Professor Souza, a 

Escola Municipal Santa Luzia. 

De acordo com Zucchetti (2013), os CIEPs foram criados na década de 80 pelo 

antropólogo Darcy Ribeiro, na gestão do governador Leonel Brizola, enquanto Secretário da 

Educação no Rio de Janeiro. O objetivo era proporcionar educação de qualidade através de 

esportes, atividades culturais diversas, assistência médica, alimentos e, em instituições colocadas 

fora da rede educacional regular. Os CIEPs tinham um padrão no projeto arquitetônico. Alguns 

estudiosos acreditam que, para criar os CIEPs, Darcy Ribeiro havia se inspirado no projeto 

Escola-Parque de Salvador, de Anísio Teixeira, datado de 1950:  

―... que resgate o direito da educação pública de qualidade, para todos, conforme o 

previsto na Constituição Federal de 1988. Inspirada nos ideais de Anísio Teixeira, Darcy 

Ribeiro e Paulo Freire e seus sonhos em implantar escolas de dia inteiro, a Educação 

Integral se concretiza através do Programa Mais Educação, criado no ano de 2007, desde 

onde o Ministério da Educação cria estratégias para a ampliação da jornada e do currículo 

escolar.‖ (ZUCCHETTI, 2013, p. 1353) 

 

FIGURA II - foto CIEP 459 Municipalizado José Bicudo Jardim  

 

 

  Fonte: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

 

Esta unidade situada no centro da cidade de Casimiro de Abreu, a gestão local conta com 

três diretores, os Professores Rodrigo Alípio, Luciana Marinho Viana e Maria Mauricio de M. 
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Santos, é uma instituição municipalizada e a comunidade discente é bem diversificada, pois 

atende segmentos variados: 

 Ensino Fundamental 1º Segmento - tarde 

 Ensino Fundamental 2º Segmento - manhã 

 Educação de Jovens e Adultos – noite 

 Educação Especial – manhã – tarde e noite 

FIGURA III - foto Escola Municipal Santa Luzia 

 

 
       Fonte: http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br 

A Escola Municipal Santa Luzia localizada no 3º Distrito do município de Casimiro de 

Abreu, de pequeno porte, na direção a Professora Cátia Regina Soares B. Souza, possui os 

seguintes segmentos: 

 Educação Infantil – manhã e tarde 

 Ensino Fundamental – 1º Segmento – manhã e tarde 

 Educação de Jovens e Adultos – anos iniciais - noite   

 

3.4- PARTICIPANTES 

 

 
 

Os participantes da pesquisa foram nove professores da EJA que fazem parte do 

quadro da rede pública do município de Casimiro de Abreu – RJ,  

Para a realização das entrevistas foi feita a apresentação do pesquisador e das questões 

propostas à pesquisa como tema, objetivos, justificativa e técnica de coleta de dados. Aspectos 

importantes da participação da pesquisa. Como critério de inclusão ser professor de rede 

municipal de educação e trabalhador da EJA.  E como critérios de exclusão ser professor da rede 

que atua no ensino fundamental e médio.  

A seleção dos participantes se deu por indicação do coordenador da EJA do município. 
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Em seguida foi feita a apresentação do TCLE, que se encontra no apêndice (ainda não 

definido), destaque aos aspectos éticos da pesquisa conforme preconiza a Resolução 466/12 do 

CNS a qual delibera as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de pesquisa em relação a seres 

humanos. 

Para a garantia dos princípios éticos relacionados à pesquisa em relação ao anonimato 

dos participantes, estes foram denominados de acordo com os poemas de Casimiro de Abreu. Os 

nomes dos poemas de Casimiro de Abreu foram escolhidos de modo aleatório, são eles:  

 Meus oito anos 

 Quando tu choras 

 Saudades 

 Uma história 

 Sonhando 

 Amor e medo 

 Risos 

 Queixumes 

 Minh‘alma é triste 

 

 

 

 

 

3.5- COLETA DE DADOS 

 

 
 

Distinguir que o objetivo geral dessa pesquisa é identificar se existem estratégias para 

abordar a questão do uso de drogas com os alunos da EJA do município de Casimiro de Abreu e 

quais são as utilizadas pelos professores. Foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada 

através de abordagem individual.  

Segundo Minayo (2012) a coleta de dados consiste em:  

―... comparar os resultados de duas ou mais técnicas de coleta de dados e de duas ou 

mais fontes de informação, por exemplo. A validação dos relatos, comparando as falas 

com as observações de campo. O alerta para os relatos e os fatos que contradigam as 

propostas e as hipóteses do investigador, tratando de problematizá-los e de apresentá-

los, em lugar de ocultá-los. E a fidedignidade aos vários pontos de vista, garantindo a 

diversidade de sentidos expressos pelos interlocutores, fugindo à ideia de verdade 

única.‖ (MINAYO, 2012, p.626) 

 

 Os instrumentos de coleta de dados foram a entrevista semiestruturada individual, que 

compreende perguntas abertas e fechadas tendo relação com o objetivo da pesquisa. Os dados 

foram coletados através de um questionário com caracterização dos participantes que foram: 09 

professores da EJA. As entrevistas foram gravadas mediante autorização dos mesmos com 

aparelho de Smartphone e transcritas na íntegra. As informações serão armazenadas pela 
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pesquisadora por um período de 05 anos e depois serão incineradas. A abordagem dos 

participantes foi em horários agendados previamente e realizada no ambiente de trabalho de 

forma individual. 

 

3.6- ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

 

 Visando atender os objetivos do estudo através da entrevista com os professores da EJA, 

foi possível evidenciar temas que colaboram com a pesquisa.  

 Para a análise dos dados, como base Bardin (2011), o método da análise de conteúdo, se 

transforma em uma forma didática para análise das informações. Tendo o jogo entre as 

hipóteses, entre a ou as técnicas e a interpretação, a autora afirma que a análise de conteúdo se 

faz pela prática. 

Os dados foram analisados a partir da análise temática (BARDIN, 2011). Os dados foram 

agrupados por proximidade em categorias temáticas.  

 

Na fase da análise de conteúdo, a referida autora sugere três polos cronológicos: 

FASES O  QUE SERIA 
 

 
 
1ª.  Pré-Análise 

 
É a fase da organização. Período de intuições, que tem por objetivo 

tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a 

conduzir a um esquema para um plano de análise. 

 
 
2ª.  A  exploração do 

material 

 
Aplicação sistemática.  Fase longa e fastidiosa, consiste essencialmente 

em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função 

de regras previamente formuladas. 

 
3ª. Tratamento dos 

resultados obtidos e 

interpretação 

 

Os resultados são tratados de maneira a serem siginifiactivos e válidos.   

Operações estatísticas simples ou     mais complexas, permitem  

estabelecer  quadros  de   resultados  que  condensam as informações 

fornecidas pela análise 

Quadro V: Análise de Conteúdo de acordo com Bardin (2011). 
 

 

Operacionalmente, a análise temática de conteúdo, desdobra-se nas etapas pré-análise, 

exploração do material ou codificação e tratamento dos resultados obtidos/ interpretação.  

Assim como Bardin, Minayo  estabelece 3 etapas, que para ela são: ―etapa da pré-análise 

compreende a leitura flutuante, constituição do corpus, formulação e reformulação de hipóteses 

ou pressupostos (CAVALCANTE, CALIXTO, PINHEIRO, 2014).  

Posteriormente, os achados da pesquisa foram apresentados para os participantes do 

estudo através de roda de conversa. O produto gerado é um guia prático de recomendações / 

sugestões / orientações para os docentes quanto ao manejo das situações do uso de drogas por 

jovens e adultos do ensino modalidade EJA do município de Casimiro de Abreu. 
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Ao término do mestrado os demais produtos, tais como: artigos, dissertação, serão 

divulgados por meio de eventos e periódicos científicos.  

 

 

 

 

 

4-  RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 
 

Os resultados apresentados abaixo se referem às entrevistas com os professores do EJA 

em duas escolas públicas do município de Casimiro de Abreu entre setembro e novembro do ano 

de 2015. 

A apresentação dos resultados foi elaborada a partir das narrativas dos participantes, 

resultando em duas categorias: Estratégias utilizadas pelos professores para a abordagem do uso 

abusivo de drogas no processo de ensino-aprendizagem; percepção dos professores sobre a 

interferência do uso de drogas no processo ensino-aprendizagem; ferramentas da educação 

permanente para abordagem dos alunos da EJA que fazem uso de drogas; principais dificuldades 

encontradas pelos professores para atuarem junto aos alunos que fazem uso de drogas.  

Os participantes foram nomeados com o nome dos poemas de Casimiro de Abreu: Meus 

oito anos, Quando tu choras,  Saudades, Uma história, Sonhando, Amor e medo,  Risos, 

Queixumes, Minh‘alma é triste.   

 

 Perfil dos participantes 

 

Identificação Sexo Idade Escolaridade 

1 -Meus oito anos Feminino 59 anos Especialização 

2- Quando tu choras Feminino 27 anos Especialização 

3 - Saudades Feminino 38 anos Graduanda 

4 -Uma história Feminino 34 anos Graduanda 

5 - Sonhando Masculino 58 anos Graduada 

6 - Amor e medo Masculino 33 anos Especialização 

7 – Risos Feminino 32 anos Mestrado 

8 - Queixumes Feminino 50 anos Graduada 
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9 - Minh‘alma é triste  Feminino 36 anos Especialização 

Quadro V: Perfil dos participantes 

 

 O quadro acima apresenta de forma resumida o perfil dos participantes desta pesquisa, 

onde fica claro a presença feminina no papel de educador, dos 9 participantes, 7 eram do sexo 

feminino, tendo ainda como definido historicamente ser um ofício feminino a responsabilidade 

de ensinar, dentro das igrejas, sob a ótica de filantropia (SILVA, 2010). 

 Quanto ao nível de escolaridades dos participantes, houve uma variedade explícita, desde 

profissionais ainda concluindo o ensino superior, neste caso dois, passando por outras já com 

mais de uma graduação, também dois, com maior incidência de especialistas, no total de quatro 

e com um único participante com mestrado concluído. 

 

 Percentual de professores que utilizam estratégias para abordar a questão do 

uso de drogas junto aos alunos da EJA 

 

 

Em uma primeira análise dos dados da pesquisa, 67% dos professores relatam ter alguma 

estratégia para abordagem aos alunos usuários de drogas, 22% não utilizam e 11% 

demonstraram indecisos quanto à própria atuação. As estratégias adotadas pelos professores do 

município de Casimiro de Abreu, junto aos alunos da EJA com problemas de uso abusivo de 

drogas, são baseadas pela maioria dos profissionais com conhecimento empírico/senso comum e 

muitas vezes pelo viés religioso, tendo como ―pano de fundo‖ o fator proibicionista. Apenas um 

professor tratou o assunto sob a ótica da saúde, apresentando conhecimento sobre Políticas 

Públicas sobre drogas; outra participante apresentou uma visão totalmente voltada para a 

religiosidade, tendo na abstinência a única solução do ―problema das drogas‖.  

Estratégias adotadas pelos 
professores da EJA sobre uso de 

drogas 

Sim

Não

Talvez
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Dos nove participantes do estudo, 6 professores relataram que existem estratégias para 

abordarem a questão do uso de drogas no âmbito da EJA. No entanto, 2 professores 

mencionaram que tais estratégias são inexistentes, e outro se absteve de opinar. 

 

4.1- ESTRATÉGIAS IDENTIFICADAS 

 

Vejamos no abaixo quais são as mais utilizadas pelos professores da EJA de Casimiro de 

Abreu, citadas no decorrer da entrevista: 

 

Estratégias Quantidade 

 

Trabalhar com mensagens bíblicas 

 

2 

 

Ir à igreja 

 

1 

 

Palestra 

 

3 

 

Diálogo 

 

3 

 

Debate 

 

1 

 

Produção de trabalhos com temas diversos 

 

1 

 

Teatro 

 

1 

 

Depoimentos de mortes de conhecidos 

 

1 

 

Testemunhos de ex usuários de drogas 

 

2 

Quadro VI: Estratégias utilizadas pelos professores da 

EJA de Casimiro de Abreu 

 

É possível verificar que o diálogo está presente de forma positiva na realidade da EJA, 

porém dentre os professores que citaram como estratégia, dois utilizavam métodos religiosos 

como: trabalhar mensagens bíblicas em sala de aula e ir à igreja. 

A suspeita de que há uma ―obrigatoriedade‖ de se espiritualizar a questão do uso de 

drogas pelos alunos se fortalece neste momento. Apenas um participante apresentou palestras, 

debate, produção de trabalhos com temas diversos e que sejam transversas a questão do uso de 

drogas. Vejamos: 

 

 ―... sim. Ano passado teve palestra, aqui, relacionada a isso. Ano passado teve. Teve até 

mais de uma palestra. Só que eu ainda acho pouco. Por mais que tenha, eu acho pouco.‖ 

―tem situações de adolescente que às vezes quer sentar pra conversar, mas não conversa 

totalmente o que pretende conversar; Vem conversar com meios caminhos e a gente entende e 
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respeita e a gente acaba não entrando na questão que ele não quis se abrir, mas a gente vai 

mostrando o que a gente pode mostrar.‖ 

MEUS OITO ANOS 

 

―passando filme, slide, conversando...‖ 

 ―... Até em Geografia, quando posso puxar, quando vou falar de espaço, acabo entrando 

em comunidade, acaba entrando em sociedade, e acaba desaguando nisso a conversa; Porque a 

gente trabalha muito com diálogo, com debate; O assunto a gente joga, a apostila no caderno. 

Essa apostila rende e rende...E a intenção já é essa, não é?‖ 

―Olha aconteceu isso naquela vizinhança, uma pessoa foi morta, assassina devido ao uso 

de drogas. Então, a gente está sempre tentando resgatar, mais pra conscientizar os alunos.‖  

QUANDO TU CHORAS 

 

 ―É, no meu trabalho realizo trabalhos com mensagens bíblicas. Onde os alunos ficam 

interessados e gostam, e prestam atenção e sentem o desejo de saber mais sobre a palavra de 

Deus. Ficam calmos e mais próximos a mim. Conseguimos ter um relacionamento bom, 

amigável, e isso facilita muito o trabalho pedagógico.‖ 

―Os alunos são levados até a igreja, onde fazemos um trabalho de interação, porque eles 

gostam de se sentir amados, bem recebidos. Não gostam de ser sentir diferentes.‖ 

QUEIXUMES 

 

 ―Eu utilizo mensagens bíblicas, conversa informal,...‖ 

MINH‘ALMA É TRISTE 

 

 Percepção dos professores sobre a interferência do uso de drogas no processo 

ensino aprendizagem 

 

Dos participantes da pesquisa seis professores relataram que o suo de drogas influencia 

negativamente no processo ensino-aprendizagem. 

 ―Com certeza, tudo haver. Está tudo ligado.‖ 

QUANDO TU CHORAS 

 ―Até por questão de dos alunos estarem compreendendo, a questão de ficar (...) que interfere na 

aprendizagem...‖. 

UMA HISTÓRIA 

 ―Sim, interfere porque como a aula aqui é pra alunos jovens, antes dos 18 anos de idade, o 

cérebro ainda ―tá‖ em formação e o uso de drogas pode afetar nos processos cognitivos; e isso 
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também se dá nos usuários maiores de idade que fazem o uso abusivo, muito frequente; e isso 

prejudica também.‖ 

AMOR E MEDO 

 ―Porque eles ficam mais... ou eles ficam mais lentos, ou eles ficam mais agitados, dificultam... 

Tem dia que você percebe que o aluno chega muito agitado em sala de aula, ele não consegue 

ficar quieto. Ele não tem concentração em nada, e isso acaba interferindo no ensino-

aprendizagem dele, porque ele não consegue se concentrar.‖ 

RISOS 

 ―Sim, pois eles demonstram falta de atenção. A mudança de humor é muito presente; ao mesmo 

tempo que eles estão calmos, estão agitados ou agressivos.‖ 

QUEIXUMES 

 ―Interfere porque eles ficam sem interesse, têm dificuldade de se concentrar. Não tem aquela 

responsabilidade, aquele compromisso, nem com horário, nem com trabalho, nem com nada.‖  

MINH‘ALMA É TRISTE 

 

4.2- PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS PROFESSORES PARA 

ATUAREM JUNTO AOS ALUNOS QUE FAZEM USO DE DROGAS 

 

 ―Porque é um tema tabu. Isso é considerado um tema tabu. Quando se fala nisso, surge um 

silencio praticamente dentro da sala de aula. As pessoas ficam sem saber o que falar... É tratado 

e abordagem de forma superficial, preconceituosa e muito moralizante. E necessita de mais 

esclarecimento e informações científicas mais confiáveis.‖ 

AMOR E MEDO 

 

 ―Então fica complicado de abordar. Acho que normalmente mais professores da área de 

Ciências que devem abordar.‖ 

―Eles participaram. Foram voluntários no teatro; eles gostaram muito.‖ 

―Eu acho que se você mostrasse um pouco da realidade pra eles, e o que causa, as consequências 

daquilo. Não só você dizer, acho que talvez se você mostrasse, seria interessante.‖ 

RISOS 

 

 ―Deveria ser feito uma parceria entre a secretaria de saúde, com pessoas capacitadas; médicos, 

psicólogos, pra estarem trabalhando juntos com os profissionais da educação, para ajudar nesta 

área. Porque nós professores, nós ficamos muito deficientes, porque a gente precisa também de 

um apoio. Como trabalhar com eles? Como estar também com a parte psicológica bem firme, 

tranquila? Pra não estar batendo de frente, havendo indiferenças. A gente precisa também ter 

conhecimento de como agir com um aluno que é viciado, que tem problemas com drogas.‖ 

QUEIXUMES 

 

4.3- SITUAÇÕES E IMPLICAÇÕES DO USO DE DROGAS E O PROCESSO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 
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 ―Nós já tivemos aqui um caso aqui, quando eu participava da direção (...) Alunos usavam, 

alunos estavam tentando vender aqui dentro. Nós encaminhamos alunos junto com a 1ª Igreja, 

quando eles tinham um trabalhado voltado pra isso. Encaminhamos esse aluno para tratamento. 

O aluno entrou em tratamento, depois voltou novamente. Nós tivemos que fornecer cesta básica 

para o aluno, para ele fazer tratamento. Uns dos nossos aqui do EJA, que estavam vendendo, 

fora daqui, foram mortos. Os colegas daqui presenciaram isso aqui. A gente está sempre fazendo 

nosso trabalho.‖ 

SONHANDO 

―No ano passado mesmo tivemos aluno aqui, um aluno da gente, que estudou aqui até às 21h 30, 

foi embora e morreu na porta de casa. E a gente sempre falando com ele e ele: "Trabalhar pra 

que, tô ganhando fácil". Mas você não tem a tranquilidade de chegar em casa e botar a cabeça no 

travesseiro e dormir com tranquilidade. Morreram dois no ano passado pelo uso de drogas; 

estavam devendo. A escola tá sempre procurando fazer isso ai, com outros professores.(...).‖ 

SONHANDO 

 ―Geralmente essa abordagem, na maioria dos professores e do corpo docente tende a ser a 

abordagem do: ―Diga ―não‖ às drogas‖, da intolerância e da abstinência, de nunca fazer o uso, e 

isso dificulta o sucesso das abordagens e dos resultados esperados, porque tudo que você pra não 

fazer, é o que vai acabar acontecendo. Então a repressão não vem funcionando.‖ 

AMOR E MEDO 

 ―Durante as minhas aulas, assim, você percebe que têm alunos que com certeza usou alguma 

coisa, mas você não pode afirma, porque você não pode revistar, você não pode afirmar nada. 

Mas, a gente percebe que tem, mas eu nunca tive nenhum problema devido a isso não. 

Normalmente quem tá, você percebe, fica na dele ou pega e fala assim: "Ah, vou beber água", e 

não volta.‖ 

RISOS 

 ―Os alunos são levados até a igreja, onde fazemos um trabalho de interação, porque eles gostam 

de se sentir amados, bem recebidos. Não gostam de ser sentir diferentes.‖ 

―Bom, um aluno chegou a sala de aula drogado, muito agitado. Mas ele não queria sair da 

escola, ele queria ficar na escola. Naquele momento, a turma não aceitou. A turma teve uma 

certa reserva. E eu me coloquei na posição de aceitar o aluno dentro de sala, eu falei: "Entra, 

procura uma carteira, vamos sentar. Se você não quiser fazer atividade, você vai participar da 

aula. Pode ficar tranquilo e calmo". Ele entrou,  eu direcionei ele até a carteira. Ele entrou, 

sentou. Eu dei minha aula normal, como se não tivesse acontecendo nada.  Os alunos ficaram 

tranquilos e quando terminou ele já tinha adormecido. Ele acordou quando bateu o sinal e foi 

embora. E retornou no dia seguinte.‖ 

QUEIXUMES 

 ―Esse ano, quando eu entrei na escola, tinha um aluno na fase 5. Ele era um bom aluno. Eu não 

via muita diferença nele, eu nem sabia que ele usava droga. Eu não via muita diferença nele. 

Aliás eu nem sei se ele usa, ou se ele só vendia. Eu sei que ele chegava na escola com bastante 

dinheiro. Todo dia ele comprava uma Coca-Cola de 2 litros pra gente. Sempre tirava, assim, 

bolos de notas de cem. E de repente ele parou de estudar. E a gente foi procurar saber e a mãe 
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dele tinha sido presa e a mãe dele é que cuidava do tráfico. E ai ela foi presa, e ele teve que 

cuidar. Ele já ―ajudava ela‖, mas ele teve que assumir. Primeiro ele sumiu por um tempo, e 

depois ele voltou e tomou o lugar dela. Mas assim, quanto escola, a gente não pode fazer nada.‖ 

MINH‘ALMA É TRISTE 

 

4.4- CONVERSANDO COM OS RESULTADOS 

 

Todos os professores entrevistados informaram que a questão do uso de drogas pelos 

alunos é observada. Dos nove participantes, apenas quatro professores citam as ações de 

prevenção relacionadas ao uso de drogas, porém a fala denuncia inconsistência na informação. 

Vejamos: ―Aqui a gente tem apoio da secretaria de saúde, quando a gente pede palestras, sempre 

a secretaria de saúde tá ligada a gente.‖ (SAUDADES), há a necessidade de solicitação, já outro 

afirma― Ano passado eu não vi nenhum tipo de ação não. Eu acho que o município fez alguma 

coisa, mas acho que nem foi sobre drogas em si.‖ (UMA HISTÓRIA).  

Houve também afirmações no discurso dos participantes que denunciaram a falta de 

conhecimento científico sobre o tema, uso de drogas, e por conta desta realidade a estratégia 

adotada é baseada em ações ligadas à religião. 

Um participante em um tom crítico, declarou que na verdade as estratégias que deveriam 

ser propostas pela Secretaria Municipal de Educação, não existem, em seu lugar há as iniciativas 

com viés moral, de proibição, e tendo a punição como futuro para todo o usuário. As opiniões 

opostas aqui relatadas demonstram que as estratégias existentes, não são estruturadas a partir de 

políticas públicas, muito menos redução de danos, e o que as norteiam é o senso comum.  

Os enunciados dos participantes demonstram que há uma carência de 

atenção/intervenção no processo de ensino-aprendizagem junto aos alunos da EJA, dentro do 

universo dos usuários de drogas. Existe a percepção do problema que o uso abusivo de drogas 

causa na vida acadêmica dos alunos, porém não houve relato de planos para as abordagens 

específicas para tal situação.  

Seis entrevistados falaram sobre esta questão de total relevância, porém apenas um 

demonstrou algum nível de conhecimento científico.  

A incompreensão da interdisciplinaridade fica explícita na fala de uma entrevistada, 

acrescentando assim as limitações no universo educacional. A falta de conhecimento científico, 

interesse e orientação, criou na maioria dos participantes um sentimento de inércia, o que poderá 

trazer aos alunos usuários abusivos de drogas grandes comprometimentos no processo ensino-

aprendizagem. 

Além da escassez de conhecimento a respeito do tema, ao longo do discurso dos 

participantes notou-se que o medo vem sendo protagonista no cenário da educação, sob diversas 

formas, porém presente e interferindo na compreensão da demanda aqui apresentada. 
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Um participante explicita de forma clara que o medo impõe o limite da intervenção, 

diante do tema ainda considerado tabu, com o agravante de ser o cenário do estudo uma cidade 

pequena, o medo interfere de forma explícita no resultado da pesquisa. 

A falta de direção e clareza nas ações e estratégias quanto aos alunos da EJA que fazem 

uso abusivo de drogas apresenta um problema real no processo de ensino-aprendizagem. 

Discutiremos os resultados evidenciados contextualizando-os com as políticas públicas.  

Dos resultados do estudo o que chama a atenção é a incompatibilidade de se trabalhar a 

redução de danos com os alunos da EJA usuários abusivos de drogas (ANDRADE, 2011), a 

dificuldade em reconhecer o uso de drogas como problema de saúde é algo realmente 

preocupante. A RD aparece como estratégia de grande importância junto aos usuários que não 

podem, não conseguem ou não querem interromper o uso, objetivando diminuir danos 

associados ao consumo, sem, contudo impor uma conduta de proibição, através de  ações 

educacionais, informação e aconselhamento(BRASIL, 2011). 

A falta de compreensão por parte de alguns entrevistados sobre a necessidade da 

abordagem interdisciplinar junto aos alunos da EJA inviabiliza uma intervenção mais ampla 

quanto ao uso abusivo de drogas pelos mesmos (RODRIGUES, 2006). Embora as Diretrizes 

Curriculares Nacionais orientem a incorporação de temas transversais, antes pertencentes 

somente à saúde, agora também na educação CASTRO (2014). 

A Educação Permanente é um instrumento importante para processo ensino-

aprendizagem e que pode viabilizar a compreensão do tema abordado, uso de drogas por alunos 

da EJA, mudando assim a prática dos professores, sendo necessária a inclusão de ―estratégias 

adequadas, parece que não considera os tempos necessários para instalar ou extinguir um 

comportamento.‖ (BRASIL, 2009. P.43). A EP pode ser muito importante para os profissionais 

da educação que não possuem em sua formação base para lidar com um tema tão complexo, 

como o uso abusivo de drogas, pois ela permite trabalhar questões do cotidiano, através da 

problematização e metodologia ativa. 

Devido às características e estigmas dos profissionais da saúde, as barreiras mais 

marcantes quanto ao pedido de ajuda para os portadores de problemas mentais é uma realidade 

(Rosa; Loureiro e Sequeira, 2014), porém também vividas no ambiente de educação, ficou claro 

que o pedido de ajuda por parte dos alunos da EJA, não foi citado, por nenhum dos entrevistados 

de forma enfática. De acordo com Souza e Rivera (2010), a atenção que os usuários de drogas 

necessitam é prevista na forma do cuidado na atenção psicossocial, com um olhar e 

manifestação de acolhimento, aproximação, desfazendo na atualidade o isolamento histórico, 

saindo de um lugar infértil quanto às trocas sociais, para um lugar promissor.  

Observamos que o assunto drogas nas escolas onde ocorreu a pesquisa é tratado como 

problemas de ordem moral, sem a atenção para a questão de saúde, a redução de danos como 

política de atenção aos usuários de drogas, não é conhecida por todos os entrevistados.  
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5-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os entrevistados apresentam diferentes compreensões do tema abordado, prevalecendo a do 

viés moral, religioso, proibicionista, e da abstinência, enquanto apenas um apresentou 

conhecimento sobre políticas públicas de saúde e atenção psicossocial como resposta aos 

problemas vivenciados pelos professores e estudantes nas escolas da EJA em Casimiro de 

Abreu. Não há uma prática de construção de saberes e orientação aos professores quanto às 

estratégias a serem utilizadas junto aos alunos que fazem uso de drogas. Aquele que 

estudou/pesquisou sobre o assunto, o faz voluntariamente e tenta desenvolver um trabalho que 

dialogue com as políticas públicas nacionais, porém de uma forma isolada, lembramos que a 

política estimula a educação a partir de situações do cotidiano, um processo que envolva todos 

os atores (RADAELLI e ZAVAREZA, 2010). 

Como política pública, a Educação Permanente se apresenta como um dispositivo 

apropriado para produzir as transformações no contexto de trabalho, que fortalece o pensar na 

ação do trabalho em equipes, na capacidade de gestão sobre os próprios processos locais. Sendo 

assim, vemos na EP um valioso instrumento para a promoção de mudanças no cenário em que se 

deu a pesquisa, que poderá refletir positivamente na saúde dos envolvidos e em um processo de 

ensino-aprendizagem que seja eticamente comprometido. 

Sugerimos que seja construído, a partir desta pesquisa, um espaço para a discussão e debate 

sobre a prática em sala de aula a partir da Educação Permanente com a reflexão e a 

problematização do tema do uso de drogas, possibilitando o surgimento de estratégias eficientes 

de abordagem do uso de drogas junto aos alunos da EJA. A EP poderá otimizar a construção de 

um ambiente propício ao trabalho de prevenção e intervenção no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que aumentará  a compreensão crítico-reflexiva do contexto e suas 

implicações, incluindo neste movimento a questão da espiritualidade, tão presente em todo o 

percurso da pesquisa. 

 

6-  PRODUTO DA PESQUISA 
 

 
 

 Guia prático de recomendações aos docentes para abordar a questão do uso abusivo de 

drogas na escola: 

1. Ao identificar um aluno com comportamento que indique o uso de drogas promova 

aproximação e conversa. 

2. Evite ter julgamentos morais que possam afastar esse aluno de você. 

3. Se necessário encaminhe-o a um serviço de saúde especializado como o Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPS.  
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No município existem os seguintes equipamentos para abordagem aos usuários de drogas 

sob a ótica da saúde integral ao cidadão: 

 Centro de Atenção Psicossocial Rochilane Vilela da Silva- CAPS I; 

 Ambulatório de Saúde Mental ―Espaço Mente Saudável‖; 

 Centro de Atendimento Multidisciplinar ao Educando – CAME; 

 Pastoral da Sobriedade –2ª feira: Igreja Católica Nossa Senhora da Saúde (19h) / 

3ª feira: Capela de São João Batista (Distrito Professor Souza) 19h 30; 

 Igreja Metodista de Casimiro de Abreu – 3ª feira, Aconselhamento pastoral e 

atendimento individual com profissional especialista em dependência química, 8h 

/11h. 

4. Tente promover atividades que incluam esses alunos. 

5. Trazer para o universo escolar a família do aluno em eventos culturais, esportivos e com 

viés de espiritualidade, de forma a construir vínculos saudáveis e de cooperação em 

diversos momentos.  

 

6.1- SUBPRODUTOS DA PESQUISA 

 

 
 

SEMINÁRIO DA EJA – Espaço de discussão sobre estratégias para abordagem aos alunos 

usuários de drogas, tendo a EPS como dispositivo. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(De acordo com o item IV da Resoluçao n°196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre Pesquisa envolvendo seres 

humanos) 

 

TÍTULO DA PESQUISA: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELOS PROFESSORES PARA ABORDAR A 

QUESTÃO DO USO DE DROGAS JUNTO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO 

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ 

 

Número do Parecer Consubstanciado: 806.129 em 08/08/2014. 

 

Prezado(a) Sr.(a):_____________________________________________________________________ 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa com a finalidade de oferecer melhorias na educação para jovens e 

adultos (EJA) no município de Casimiro de Abreu, quanto às estratégias adotadas pelos professores da EJA para 

abordar a questão com os alunos que fazem uso abusivo de drogas. Sua participação voluntária poderá nos fornecer 

informações sobre facilidades e dificuldades do caso em estudo. Para isso, pedimos sua colaboração para responder 

algumas perguntas. Pensamos que isso não irá lhe causar desconfortos com exceção de alguns minutos retirados de 

suas atividades.  

Somente no final do estudo poderemos concluir com a análise no material, propostas para implementar as 

estratégias adotadas pelos professores da EJA para abordar a questão com os alunos que fazem uso abusivo de 

drogas. 

 O(A) Sr (a). poderá se recusar a participar, não responder uma pergunta qualquer ou interromper a 

entrevista a qualquer momento, com liberdade para isso. 

 O depoimento será gravado digitalmente e poderá ser excluído, a seu pedido, em qualquer momento da 

pesquisa, visto que sua participação é voluntária. 

 Não será revelado e divulgado seu nome e demais dados pessoais e não ficarão identificadas as 

informações e declarações prestadas verbalmente e/ou por escrito antes, durante e depois da realização da pesquisa. 

 Não haverá despesas pessoais nem compensações financeiras relacionadas à sua participação. 

 As gravações estarão seguras e nos comprometemos a utilizar os dados somente para esta pesquisa. 

 Os resultados da pesquisa serão divulgados e estarão acessíveis a qualquer pessoa.  

  

 

 Acredito ter sido devidamente esclarecido a respeito das informações sobre o estudo acima citado que li ou 

que foram lidas para mim. 

 Eu conversei com o pesquisador.........................................................................................................,  sobre a 

minha decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo e as garantias 

de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante mesmo, sem penalidades ou prejuízo.  

 

________________________________     Data:___/___/___ 

Assinatura do entrevistado 

 

 

________________________________     Data:___/___/___ 

Assinatura do pesquisador 

Nome: Eliane Rodrigues dos Santos de Paula 

 

 

Local: __________________________ 
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Apêndice II – Instrumento de coleta de dados 

 

Número da entrevista:____ 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

TÍTULO DA PESQUISA: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELOS PROFESSORES 

PARA ABORDAR A QUESTÃO DO USO DE DROGAS JUNTO AOS ALUNOS DA 

EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ 
Número do Parecer Consubstanciado: 806.129 em 08/08/2014. 

 

Dados de identificação 

 

Idade:  

(   ) 20-25 anos (   ) 26-30 anos (   ) 31-35 anos (   ) 36-40 anos 

(   ) 41-45 anos (   ) 46-50 anos (   ) 51-55 anos (   ) > 50 anos 

 

Sexo:  (   ) F   (   ) M 

 

Formação: 

(   ) Graduação (   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado 

 

Tempo de formação na graduação: 

(   ) 1-5 anos  (   ) 6-10 anos (   ) 11-15 anos 

(   ) 16-20 anos (   ) 21-25 anos (   ) > 26 anos 

 

Estratégias dos professores para abordagem do uso de drogas junto aos alunos da EJA. 

 

1. Você considera que a gestão municipal tem ações de educação permanente para auxiliar os 

professores na abordagem aos alunos que fazem uso de drogas? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Quais?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. Você adota alguma? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Quais?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Existe alguma estratégia adotada pelas escolas da EJA para abordar a temática do uso de 

drogas nas escolas? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

4. Você adota alguma estratégia no seu cotidiano para abordar essa temática? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Quais?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Para você o uso de drogas interfere no processo ensino-aprendizagem? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Como?_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Para você a temática do uso de drogas deveria ser trabalhada na escola da EJA? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Por que? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7. Que ação você sugere que deve ser tomada para abordar essa questão nas escolas da 

EJA? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Você teria uma situação que pudesse relatar sobre o uso de drogas na escola e a 

intervenção dos professores? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

Parecer Comitê de Ética 
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Parecer Comitê de Ética 
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Parecer Comitê de Ética 
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Parecer Comitê de Ética 
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Anexo II - Autorização para a pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 


