
Intervenção drogas lícitas e ilícitas

(Israel Carvalho e Gabriele Glasenapp)

As drogas,  substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de alterar o
funcionamento  do  organismo,  são divididas  em dois  grandes  grupos,  segundo o critério  de
legalidade  perante  a  Lei:  drogas  lícitas  e  ilícitas.  As  drogas  lícitas  são aquelas  legalizadas,
produzidas e comercializadas livremente e que são aceitas pela sociedade. Os dois principais
exemplos de drogas lícitas na nossa sociedade são o cigarro e o álcool. Outros exemplos de
drogas lícitas: anorexígenos (moderadores de apetite), benzodiazepínicos (remédios utilizados
para reduzir a ansiedade), etc. Já a cocaína, a maconha, o crack, a heroína, etc.,  são drogas
ilícitas,  ou seja,  são drogas cuja comercialização é  proibida pela legislação.  Além disso,  as
mesmas não são socialmente aceitas.

Baseado nesses conhecimentos dentro do projeto Biologia Educacional (Israel
Carvalho) os bolsistas da escola Carlota Vieira da Cunha realizaram um atividade com
os alunos do 9º ano do turno da manhã, cujo objetivo era alertar e discutir o uso de
drogas lícitas e ilícitas.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 Alertar sobre os perigos do uso de drogas;
 Como são classificadas as drogas.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

 Causas, consequências do uso de drogas;
 Quais efeitos elas possuem;
 Doenças causadas pelo uso contínuo de drogas;
 Como produtos que estão presentes no dia-dia são considerados drogas lícitas;
 Que motivos levam pessoas a se tornarem usuárias.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

Os bolsistas-ID apresentaram aos educandos através de uma aula expositiva-dialogada
em forma de slides em primeiro momento o que são drogas lícitas e ilícitas, como elas
são classificadas e quais são essas drogas. Logo depois foram apresentados os efeitos do
uso de cada uma,  suas  consequências,  sua mortandade e  como elas agem no corpo
humano, depois foi feito uma discussão do que levam as pessoas a usarem drogas, os
motivos e como estão cada vez mais frequentes pessoas se tornarem usuárias.



AVALIAÇÃO:

A avaliação foi feita com base na participação dos alunos, houve grande participação, e
relatos  de  experiências  das  consequências  que  as  drogas  trazem para  a  vida,  aonde
muitos queriam saber o porquê de algumas drogas serem tão letais.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO:

Imagem 1: Bolsista – ID apresentando o tema.



Imagem 2: Quais são as drogas lícitas?

Imagem 3: Quais as consequências das drogas.
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