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● O Que é ser docente, professor ou educador frente às 
questões emergentes do uso de drogas?

● Ser docente vai além de uma ação prática que objetiva a 
apropriação de conhecimento pelo discente como resultado da 
produção. 

● Ser docente é revisar os próprios valores em confronto e conflito 
no diálogo com os diferentes (pensamento, espaço, corpo e cultura);

● Cabe ao docente (educador) propiciar elementos questionadores que 
provoque no outro a curiosidade sobre si e sobre seus pensamentos, 
seu lugar no mundo e sua visão das substâncias psicoativas. 

● Elaborar objetos de conhecimento aos (e com) alunos e alunas. 
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● Sensibilizá-los aos fenômenos comuns vividos em sociedade; 
● Levantar a reflexão desses fenômenos enquanto possibilidade de 

transformação, ao menos de si proprios. Ou seja, passa primeiramente 
pelo individuo e sua percepção de mundo.

● Se as pessoas não querem aprender, elas não vão aprender. Por isso é 
importante analisar as reações a partir dos acontecimentos cotidianos 
para não cairmos no erro de transferirmos ao outro o peso da 
responsabilidade de educar. 

● A mediação entre atores/as se dá a partir da interdependência. Sujeito e 
objeto perdem o foco e a ação de todos é necessária para que, na 
relação,  se concretize o processo educativo. 
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● A prática docente vai além de ensinar o que está no currículo. 
● Existem obstáculos que não são ensinados à(o) professor (a) ou à(ao) 

educador(a) quando ele/a ainda é acadêmico/a… e tudo passa pelo corpo. 
●  
● Por isso, portanto, a “prática” é a melhor professora ?  Como vcs vêem essa 

questão?  E a leitura? Que é o papel da leitura como hábito docente? Qual é a 
relação da experiência de leitura e como ela influencia nas ações?  Onde o 
corpo expressão do ser? 

● Qual é o olhar ou percepção que deve ter o(a) educador(a) no tocante a relação 
indivíduo e sociedade e o corpo como imagem dessa relação?

● Há que ter presente o que é a nossa sociedade e em que se baseiam as principas 
reclamações socias.  Quais os significados dessas reclamações?  Como elas 
incidem sobre o corpo da pessoa? 
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● A compreensão de Corpo, Educação e Saúde frente a 
complexidade do uso de drogas

● Objetivação e objetivismo
● Estigma  
● Segregação
● Exclusão
● Suicídio (setembro amarelo) 
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● Objetivação: A objetivação faz um conceito se tornar realidade, dando materialidade a 
ele, por meio de uma imagem. Ela tenta tecer as palavras que circulam em nosso 
cotidiano, com algo que até então se desconhece; liga a palavra à coisa.  O processo de 
objetivação ocorre em três etapas distintas: (a) redução, (b) esquematização 
estruturante e (c) naturalização

● Objetivismo: Teoria que afirma a supremacia dos fenômenos objetivos sobre qualquer 
experiência subjetiva. 

● Esta corrente da filosofia surgiu no século XX e Ayn Rand é considerado seu 
representante máximo. Suas ideias não foram apresentadas através da linguagem 
tradicional da filosofia, mas foram expostas através de seus romances, como “O 
Manancial” e “A Revolta de Atlas”. 

● Doutrina filosófica, esp. o positivismo, que considera o verdadeiro conhecimento um 
processo tendente à captação precisa dos objetos externos, de maneira não deformada 
pela subjetividade cognoscente (do sujeito que aspira conhecer).

●  
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● Tese central do objetivismo: a realidade existe como algo 
objetivo e a razão humana é o meio para percebê-la. 

● O ser humano precisa de uma moral racional. Isto significa 
que os códigos morais que nos permitem distinguir o bom do 
mau não devem estar baseados em emoções subjetivas ou 
crenças religiosas fundamentadas na fé.  Neste sentido, nossas 
crenças e convicções tem que basear-se em critérios racionais e 
lógicos. Através de lógica é possível provar que algo é 
verdadeiro e correto do ponto de vista da moralidade. 
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● Estigma social é definido enquanto marca ou sinal que 
designa o seu portador como desqualificado ou menos 
valorizado, ou segundo a definição de Erving Goffman: 
“a situação do indivíduo que está inabilitado para 
aceitação social plena” (GOFFMAN, 2004, P.4). Para a 
sociologia o estigma está relacionado com a identidade 
social dos sujeitos e dos grupos sociais.

● Recorrendo-se à etimologia da palavra percebe-se que ao 
longo do tempo ela foi adquirindo distintos significados. 
Inicialmente, ainda na Grécia Antiga, era utilizada para 
sinalizar as marcas corporais de escravos e criminosos. 

● Na Idade Média, a palavra passou a designar as marcas 
da graça divina ou sinais físicos causados por doenças. 
Atualmente, a palavra possui diferentes significados, 
mas especialmente, no que se refere aos seus aspectos 
sociais 
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● Para a sociologia o conceito de estigma social está relacionado com a categorização de 
um grupo por outro, conferindo-lhe um grau inferior de status social. Atribuir um 
estigma está relacionado com as pré noções, os preconceitos, os esterótipos e o medo 
do desconhecido que fazemos sobre os outros.

● Esse processo é perverso porque a identidade atribuída por um grupo a um indivíduo 
ou grupo social pode passar a identidade que este mesmo grupo se auto atribui. A 
normatividade imposta passa a ser naturalizada, o que faz com que facilmente o 
grupo estigmatizado aceite posições inferiores de status social devido a internalização 
da categoria que lhe é imposta.

● Em “Os estabelecidos e os outsiders” Norbert Elias e John Scotson discutem os efeitos 
dessa relação de poder em uma pequena cidade da Inglaterra. Os autores identificaram 
nesta pequena cidade as características gerais deste tipo de relação, que aborda um tema 
humano universal. O que chamou a atenção destes pesquisadores foi a evidência de que 
as diferenças entre os grupos em disputa serem muito pequenas, apenas o tempo de 
residência na cidade. O que os levou a concluir que “a exclusão e a estigmatização 
dos outsiders pelo grupo estabelecido eram armas poderosas para que este grupo 
preservasse sua identidade e afirmasse sua superioridade, mantendo os outros 
firmemente em seu lugar” (ELIAS, SCOTSON, 2000, p. 22)
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● Portanto o estigma cumpre a importante função de designar os que pertencem e 
os que não pertencem a um determinado grupo, ou os “insiders” e os “outsiders”. 
O que de fato define esta relação é que o grupo estabelecido, ou aquele que possui 
o poder de categorizar os demais, atribui a si e aos seus membros características 
humanas superiores. Isto os autoriza a excluir e diminuir o grupo que 
categorizam.

● A principal consequência deste tipo de relação é a negação de direitos e 
oportunidades ao grupo estigmatizado. Pode-se pensar na situação de negros, 
pobres e imigrantes como um exemplo de estigma. Aos serem categorizados 
enquanto tal passam automaticamente a serem percebidos como indesejáveis, 
criminosos, preguiçosos, e de maneira geral como uma ameaça.

● A melhor forma de evitar os processos de estigma é compreender e conhecer o 
grupo que está sendo estigmatizado, relacionando as características negativas 
impostas a eles com as forças sociais, culturais, políticas e econômicas que os 
envolvem. Sendo assim, é necessário conhecer os tipos de coerção que lhes são 
impostas, pois muitas vezes estão exercendo os papéis que foram a eles foram 
designados, sem opção de escolha.
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● Estereótipo são generalizações que as pessoas fazem sobre comportamentos 
ou características de outros. Estereótipo significa impressão sólida, e pode ser 
sobre a aparência, roupas, comportamento, cultura...

● Estereótipo são pressupostos sobre determinadas pessoas, muitas vezes eles 
acontecem sem ter conhecimento sobre grupos sociais ou características de 
indivíduos, como a aparência, condições financeiro, comportamento, 
sexualidade etc. 

● O conceito de estereótipo foi criado em 1922, pelo escrito estadunidense Walter 
Lippmann. É bastante confundido com preconceito, uma vez que estereótipo 
acabam se convertendo em rótulos, muitas vezes, pejorativos e causando 
impacto negativo nos outros. Também porque é uma noção preconcebida e 
muitas vezes automática, que é incutida no subconsciente pela sociedade.

● Estereótipo é geralmente um conceito infundado sobre algo e é geralmente 
depreciativo, que as pessoas se baseiam em opiniões alheias e as tornam como 
verdadeiras. O Estereótipo também faz parte do racismo, xenofobia e 
intolerância religiosa.  
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● Segregação é o ato de segregar, de por de lado, 
de separar, isolar ou apartar

● O conceito de segregação escolar aqui adotado refere-se a uma 
distribuição desigual de indivíduos portadores de uma 
determinada característica de presumida desvantagem social, por 
entre um conjunto de escolas, que podem ser tomadas como 
espaços de oportunidades educacionais distintas.

● Segregação é o processo de dissociação mediante o qual 
indivíduos e grupos perdem o contato físico e social com outros 
indivíduos e grupos. Essa separação ou distância social e física é 
oriunda de fatores biológicos e sociais, como raça, riqueza, 
educação, religião, profissão, nacionalidade...
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Que não foi incluido: apagado, cortado, eliminado, esquecido, excluso, omitido, 
riscado, surpreso, suprimido;

Que foi posto de lado: afastado, descartado, desprezado, desviado, posposto, 
postergado, preterido, rejeitado, retirado, separado, tirado. 

Que foi posto de fora: abandonado, banido, barrado, ocorrido, desalojado, 
escorraçado, expulso, isolado, proscrito, rechaçado, recusao, repelido, repulso. 

Que foi privado de algo: desapossado, despojado, privado;

Que foi excetuado: dispensado, excetuado, isentado. 
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● Os que os conceitos de corpo, saúde e educação tem a 
ver com o bem-estar social entre os indivíduos?

● Em que medida a ideia de cuidados de si está atravessada 
pela indústria do entretenimento e distração?

● O que a indústria do prazer e do narcisismo tem a ver 
com o consumo abusivo de álcool e outras drogas?
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● Todo excesso é doença.  Vivemos em tempos de excessos e necessidades que saturam, 
confundem e conduzem à angústia, ansiedade e desespero. Daí para o suicídio é meio 
caminho.  Não faltam promessas e soluções para resolver toda forma de angústia e 
necessidades afetivas e emocionais. 

● O uso de drogas, neste sentido, faz parte de uma forma de relação nas trocas simbólicas. 
Porém a que custo?  Nessa forma de usos das variadas substâncias, quem cuida de quem?  
Com quem contar ou partilhar nossas angústias e demais emoções? 

● Quando se toca no tema corpo, saúde e educação, e no meio dessa tríade temos a escola 
na sombra das drogas,  a primeira sensação a emergir é a de impotência.  

●  
● Essa sensação nos leva ao pessimismo e a imobilidade. Pois a todo instante somos 

bombardeados pela mídia com notícias trágicas contendo sempre a entonação pesada sobre 
a impotência do estado diante do narcotráfico que faz aumentar o número de homicídios, 
suicidios e índices cada vez mais altos de violência urbana.
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● Nós, educadores, temos que primeiramente reconhecer nossos limites diante da estrutura que 
está por trás do tráfico, do consumo e do uso abusivo de drogas, para entendermos o que é 
possível fazer para prevenir e minimizar os danos causados aos jovens e, consequentemente, à 
própria sociedade.  

●  
● Vale recordar o uso que Raymond Boudon fez sobre os efeitos perversos das ações/intenções 

humanas:  Ele parte da ideia que os indivíduos é que fazem a sociedade e não o contrário.  
Portanto, os fenômenos sociais são produtos dos indivíduos.  Porém, a sociedade pode devolver 
efeitos inesperadas aos indivíduos porque estes não conseguem prever o resultado de suas ações, 
são os chamados efeitos perversos, ou efeitos inversos. 

● Neste sentido, cabe lembrar do discurso do Paulo Freire, no final dos anos 80, em Florianópolis, no 
auditório do CED-UFSC, quando ele comentou a respeito da educação nas escolas de cunho 
religioso nas quais ele passou por experiências dialógicas. Fez ele a seguinte afirmação: 

●  
● “é com profunda tristeza que eu vejo pessoas tão obstinadas na labuta educacional e, com tanto 

amor e carinho, fazendo justamente o contrário daquilo que pensam que estão fazendo”.  
●  
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● Naquela conferência eu ainda era muito jovem,  mas foi suficiente para despertar em mim a 
inquietude necessária para buscar entender as contradições da função litúrgica do cargo de 
educador.

● Por isso penso que antes de sairmos por ai, cheios de soluções x para os problemas y ou z, 
temos que realizar um longo caminho de buscar saber quem somos nesse processo e o 
que fazemos nas relações institucionais, que são fruto da criação humana com objetivos, 
meios e fins.  

● E quando cito relações institucionais, me refiro a todo tipo de instituição, desde os laços 
sociais formais aos institucionais mais tradicionais, contratos sociais, informais, etc. 

● Portanto saber quem somos, como somos, o que fazemos, por que fazemos, como 
fazemos e para quem fazemos, passa a ser uma forma de nos colocarmos diante de um 
grande problema de existência. Pois estamos remando numa sociedade tão confusa 
quanto a da torre de Babel, cuja velocidade não deixa margem de tempo para pensarmos 
nesse caminho da busca de sabermos mais sobre nós mesmos.

● Sendo assim,  quanto mais efêmeras ou voláteis forem as informações, tanto mais 
complexidade emerge às relações sociais.
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● Se por um lado existe a obsessão do máximo prazer,  a busca de todo tipo de experiência 
corporal, por outro existe ainda a repressão de setores mais conservadores da sociedade, 
principalmente da bancada religiosa frente às expressões mais variadas de práticas corporais 
artísticas que causam certo impacto aos olhos e ouvidos menos flexíveis às mudanças inevitáveis 
de uma sociedade ávida por liberdade e prazer.

● Com a velocidade e volatilidade não dá tempo para pensar e sentir como sentíamos as relações.. 
● Afinal, a máxima dos meios midiáticos é espraiar liberdade, poder, prazer, potência, vaidade, 

marcando a era do ego e do narcisismo, evidente nas redes sociais e na mídia que circula em 
quase todos os lugares do mundo. 

● Neste rol de investimentos sobre o corpo, a ciência e o mercado são aliados inseparáveis da 
indústria cultural.  Chegamos enfim ao self corporificado, sem citar aqui o eu saturado (pelas 
milhares de informações efêmeras e inúteis.)  

● Agora o corpo, não só é o objeto de múltiplas ações, mas também o estandarte das mensagens, o 
out door do próprio indivíduo, mantendo o círculo da publicidade sob a estampa da felicidade 
possível.  Cada um tem a sua marca especial, seja na tatuagem criativa, no recorde especial que 
deseja marcar, ou pela beleza ímpar que deseja alcançar. 
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● Hoje tudo é muito objetivo. Não existe espaço 
para a subjetivade. Há um jogo ideológico 
importante de ser visto para balizar e ampliar as 
questões do individual para o campo social. 

● Na afirmação de Bauman ( Corpo liberado ) 
está no sentido de que o individuo permaneça 
na oralidade, no imediatismo.  

● Não simbolize, não amadureça é a tônica. 
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● Nós passamos de uma sociedade da repressão aos prazeres para 
uma cultura de liberação dos prazeres, liberação do corpo. 

● O corpo como assédio local do prazer que antes tinha que ser 
reprimido agora está liberado.   

● Por uma série de questões e de trabalhos de exploração das 
imagens e corpo, nós fomos sendo destituídos de tudo mais. O 
que sobrou foi o o corpo e a força de trabalho. 

● Fomos perdendo uma serie de atributos como terra para plantar, 
perdemos vida e nos dissociando da natureza, fomos encolhendo 
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● Agora o que se mantém na estampa das relações é a vaidade de cada um, e o 
jeito de lidar com a angústia é ostentando o corpo.  O corpo passa a ser 
objetivado, é a marca de cada um, a personalidade estampada na forma 
distinta ou na maior excentricidade possível, no ego, no narcisismo, etc.   
Ex. Tatuagens, cirurgias, penteados, cabelos “exóticos”, etc.  

● É desse corpo que os indivíduos passam a se orgulhar: corpo sarado, corpo 
saudável da academia ou da indústria cosmética e artificial.  Essa indústria, 
tendo o corpo como um dos principais objetos, gera muitos valores além das 
cifras extratosféricas.   Tais valores são: culto à juventude a qualquer custo, 
com tratamentos de pele,  rejuvenescimento, cirurgias plásticas e vários 
milagres da indústria estética,  que fomenta o culto à eternidade. 
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● Do latim Vánitas, temos a vaidade, que podemos adaptar à ideia de 
vazio/vácuo.

● Subjacente ao frenesi pelo reconhecimento do outro com base na 
estética hermética do corpo objeto, tem-se a angustia e a ansiedade 
como elemento que circula no vácuo do pensamento que leva os 
indivíduos a sentirem um vazio sem espaço para a lucidez.   

● As drogas que levam à euforia e prazer são parte de uma solução 
paliativa para esse vácuo, para esse sentimento de vazio, um non sense, 
uma vida sem sentido.  

● Em resumo, parece ser esse vazio, essa angústia que a vaidade 
encobre.  

● A angústia acaba se expressando em nosso corpo. 
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● Portanto é importante entender nossos impulsos para integrar nossos discursos com 
nossa expressão corporal.  Há que tomar consciência das emoções no corpo;  entender 
quais emoções estão contidas.

●  
● Uma das piores coisas que um individuo pode fazer com sua saúde é reprimir ou negar 

uma emoção. 
●  
● Portanto, é interessante perceber como estamos lidando com nossas emoções, nossas 

angústias, ou como não estamos conseguindo lidar, e como tudo isso se reflete em 
nosso corpo. 

●  
● Pergunta-se, então, se o mundo vitorioso é o da ostentação e do narcisismo, estamos 

fadados à morte da consciência ? 
●  
● Se não há consciência do poder de nossos sentidos e emoções,  como saberemos ou 

compreenderemos o que é saúde?  Que tipo de conceitos ou percepções desenvolveremos 
adiante?  Quais serão as novas formas de relação com as drogas?
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● A vida é pulsação.   Mas há que controlar a angústia através meios que estão além da 
esfera física.  Por isso cabe ainda a questão:

● Qual é a importância que tem a pulsação para a vida? 
● Como se dá um processo de conscientização do corpo? 
●  
● Quais os riscos de intermediar um processo sem nos tratarmos? Sem conhecermos (de 

forma madura) a nossa própria história e, então, a história da pessoa com a qual estamos 
envolvidos no processo de intermediação/interlocução, não há prevenção, nem 
tratamento, nem recuperação.  Pois o juízo que fazemos dá o tom do estigma, demarca, 
alija, esquadrinha e distancia o indivíduo de suas possibilidades. 

●  
● Enfim, há que respeitar o outro como distinto em sua singularidade e ver qual é o 

significado e a interpretação que ele/a dá para o seu entorno, seu corpo, sua história, 
sua vida. Conscientes, portanto, de que todas as relações (tramadas pelo simbólico) tem 
a ver com o poder. 
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● Tem a ver com as formas que cada um enxerga o mundo e como 
expressa essa visão em seu corpo.

● Imagem global: imagem decentrada, destemporizada;
● Quantidades: obcenas, exacerbação dos números; 
● Imagem híbrida: tecnociência; 
● Imagem do mundo politicamente correto: busca-se um eufemismo 

para nomear. Porém, continua-se massacrando; aprende-se a não 
dizer ou não citar mais o nome negro, mas continuam, excluindo o 
sujeito e matando-o;

● Imagens das exclusões: milhares de categorias de exclusão em 
marcha;  e imagens das Inclusões: Políticas sociais – sob qual 
discurso são estabelecidas?

Rogério Goulart da Silva



● 1. Pedagogia do outro – (apagar o outro)
● 2. O outro como hóspede – como é a estética dessa hospedagem? Nega-se que apaga 

o outro, e nega que renegou literalmente, como nos casos da imigrações e de 
refugiados. 

● 3. O outro que reverbera permanentemente, pois existe e se movimenta em diversas 
formas, espaços e tempos. 

● Nos colocamos como distintos do outro que a nossos olhos é o exótico. Altheridade 
de fora… como se dá meu processo de conhecimento?   Objetualizamos o outro 
como um objeto de fora.

● Quem descreve quem?   Quem fala em nome de quem? E do quê ? 
● Falta ouvido, falta nos colocarmos em relação. Pois quando se fala de 

representações sociais, invariavelmente elegemos ideias conforme olhar 
unidirecional em relaçao ao outro. Ex: Polarização política nas midias socias. 

● O problema central não é o pobre (a pobreza), mas sim os ricos (a riqueza). Relação 
ambígua.  Ha que dar uma outra direçaõ ao problema. 

● A partir de um financiamento de laboratórios de políticas públicas que produzem 
um impacto no tempo, porém não existe mais reféns. 
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● Jameson: O outro Maléfico
● Nuria Larrosa: Invenção do outro;
● Como esses outros são em outros espaços coloniais?

● Mohant:  A relaçao com o outro 
● (Como se dá essa relação num espaço multicultural?)

● Levinas: O outro irredutivel ( diferenças)
● Derrida: O eu refén do outro ( diferenças) 
● Como se dão essas relações de diferença? 
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● Jogos e brincadeiras de colaboração
● Jogos de cooperação
● Jogos recreativos semi competitivos
● Jogos de desafios coletivos
● Jogos desportivos colaborativos
● Brincadeiras com elementos culturais de festividades
● Materiais: cordas, balões, bexigas, barbante, arcos, 

colchonete, bolas de varios tamanhos e modalidades. 
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