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1. Polêmicas em sala de aula
Em carne viva aborda temas polêmicos que ainda hoje costumam 

ser evitados por professores. Temendo a reação dos pais, é comum 

a escola esquivar-se de temas como sexualidade, aborto, doenças se-

xualmente transmissíveis, drogas, violência etc. Pais e responsáveis, 

sem saber como falar sobre esses mesmos tópicos, deixam de orien-

tar adequadamente seus filhos.

Uma sugestão para iniciar o trabalho com o livro é selecionar 

reportagens, artigos de opinião, charges, cartas do leitor e outros tex-

tos relevantes que debatam o assunto e apresentem as mais diversas 

opiniões. Em seguida, separe a turma em grupos e entregue alguns 

dos textos escolhidos. Os alunos devem lê-los, indicar o assunto de-

batido, qual é a opinião do autor e quais argumentos são usados para 

embasá-la. Para terminar essa primeira parte do trabalho, eles devem 

apresentar à turma o que leram e a atividade que realizaram. 

A partir desse momento, você, professor, pode iniciar com a turma 

a leitura do livro. Durante ou após a leitura, proponha questões a serem 

debatidas. Então, os alunos, em grupo, escrevem um texto defendendo 

a opinião deles. Posteriormente, você pode organizar um debate, em 

que cada grupo lê o que produziu e discute com os outros a questão.

O trabalho final pode ser a produção de um texto dissertativo, 

individual, sobre uma das questões trabalhadas. 

2. Drogas – para onde elas levam você?
Este é o assunto principal do livro. As drogas, o quanto são peri-

gosas, desestruturam a vida do usuário, podendo comprometer seria-

mente sua saúde. Além disso, as drogas viciam, fazendo com que os 

usuários queiram cada vez mais a substância, que vai degenerando 

seu organismo, podendo, até, levá-lo a óbito.
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Em carne viva é um livro interessante porque aborda a questão do 

que acontece antes do vício, isto é, mostra um menino comum, que 

nunca havia experimentado drogas, sendo atraído por um traficante 

e se tornando um viciado. Há diversos motivos para uma pessoa co-

meçar a experimentar drogas – curiosidade, incapacidade de enfrentar 

problemas, vontade de ser aceito em certo grupo etc. No livro, o nar-

rador vai delineando aos poucos a figura do menino David – ele está 

com muitas dificuldades na escola, tem um pai ausente, uma mãe que 

está sempre querendo agradar ao pai, um grande amigo que não en-

frenta os mesmos problemas que ele. Entretanto, somente quando o 

menino é seduzido pelo traficante é que o leitor compreende realmen-

te quanto ele estava desamparado. David encontrou em Pé de Anjo 

uma figura envolvente, que causa medo nos outros, que parece seguro 

de si, forte, poderoso. O garoto se aproxima por desejar ser como ele e 

querer saber lidar daquele jeito com o mundo e com as pessoas. Após 

o encontro com Pé de Anjo, David se afunda cada vez mais no mundo 

das drogas, até chegar ao trágico desfecho da narrativa.

Uma primeira atividade sobre o livro poderia ser a de levantar as 

características psicológicas do personagem principal e listar os mo-

tivos que o levaram a experimentar drogas e querer repetir a experi-

ência. Em seguida, você pode organizar uma discussão para que as 

análises sejam confrontadas. Quais são as semelhanças e as diferen-

ças entre elas? Construa com eles uma síntese das ideias.

Posteriormente, você poderia propor uma questão: após David 

ter experimentado a droga, quem poderia ter lhe ajudado a não se 

tornar um viciado, a perceber que estava indo para “um caminho 

sem volta”? Então, proponha a elaboração de um texto argumentati-

vo para o seguinte tema: Quem são os adolescentes que se envolvem 

com drogas? O que se pode fazer por eles?
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Após a leitura dos textos produzidos, passe para os alunos o fil-

me Bicho de sete cabeças, de Laís Bodanzky (Brasil, 2001). Chame a 

atenção deles para a relação entre a família e o filho e peça-lhes que 

procurem compará-la com a relação do personagem David e seus 

pais. Outro filme que poderia ser visto em sala é o Aos treze, de Ca-

therine Hardwicke. Depois de verem esse filme, peça que reflitam 

sobre a influência exercida por amigos nas escolhas de cada um e 

que comparem a relação de David/Pé de Anjo com a de Tracy/Evie. 

O filme Diário de um adolescente, de Scott Kalvert, também é uma 

boa opção. Nele, o desfecho é feliz – o adolescente consegue se livrar 

das drogas com a ajuda de um ex-viciado. Retomando a atividade em 

que os alunos deveriam responder se poderia haver alguém capaz de 

ajudar David e quem seria essa pessoa, peça que, após assistirem ao 

filme, reescrevam o final do livro Em carne viva, alterando o desfecho. 

3. Drogas lícitas e ilícitas
Após essa primeira parte do trabalho, você pode conversar com a 

turma sobre a diferença entre drogas lícitas e ilícitas. Algumas drogas, se 

utilizadas sob orientação médica, podem ser terapêuticas, enquanto ou-

tras que não têm essa característica, como o tabaco, são lícitas devido ao 

movimento econômico que geram. É interessante discutir se aceitar esse 

fato é certo, se o cigarro deveria se tornar uma droga ilícita e se esse seria 

o melhor caminho para combater os malefícios causados pelo fumo.

Em relação ao cigarro, procure mostrar como o cinema e a publi-

cidade influenciaram muitas pessoas a começar a fumar, que antes 

se desconheciam seus malefícios, que imagens as propagandas asso-

ciavam aos fumantes (liberdade e juventude, por exemplo) e quando 

passaram a ser proibidas, quanto o governo gasta com as doenças 

provocadas pelo tabaco etc. 
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É possível abordar ainda a Lei Antifumo, que proíbe os fumantes de 

usar o cigarro em lugares fechados. Por que ela surgiu? Essa lei é justa? 

Leve para a sala de aula depoimentos de fumantes e de não fumantes 

sobre a lei. Você pode falar também sobre a lei que obriga as indústrias de 

cigarro a colocar nos maços um aviso do Ministério da Saúde dizendo que 

as substâncias do produto são prejudiciais à saúde e imagens de pessoas 

com doenças causadas pelo fumo. Trabalhe com eles a linguagem apelati-

va e se, nesse caso, ela é importante, se surte efeito e se deve ser mantida. 

Em relação ao álcool, aponte que o problema principal é o ex-

cesso. Leve algum texto sobre o alcoolismo que mostre que a pessoa 

viciada em álcool é doente e precisa de tratamento. Nesse momento, 

leve para a sala de aula uma propaganda de cerveja e faça uma leitura 

coletiva procurando analisar que imagens os publicitários querem 

associar ao consumo desse tipo de bebida. 

Em seguida, peça que reflitam sobre as propagandas escolhidas: 

Quem é o público-alvo? As estratégias utilizadas pelos publicitários 

funcionam? Por que as propagandas de cigarro foram proibidas e as 

de bebida não? É possível ainda trabalhar muitas figuras de lingua-

gem durante a análise de propagandas de cerveja.

Para terminar essa discussão, organize os alunos em grupos e peça que 

pesquisem os efeitos das drogas depressoras, estimulantes  e perturbadoras.

Sites: 

• www.antidrogas.com.br/

• www.imesc.sp.gov.br/infodrog.htm

• www.unifesp.br/dpsicobio/drogas/drogas.htm

Livros: Drogas: Subsídios para uma discussão, de Jandira Masur e 

Elisaldo Carlini; Adolescência e drogas, de Ilana Pinsky e Marco 

Antonio Bessa; À procura do sol, de Lannoy Dorin.
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RESPOSTAS DO SUPLEMENTO DE ATIVIDADES

1. a) “Em carne viva” é uma expressão que tanto pode significar que al-
guém perdeu a epiderme – por exemplo: “Machucou a perna, que ficou 
em carne viva” – quanto que alguém está sofrendo muito, sem defesas, 
exposta, com as feridas abertas. O resto da resposta é pessoal.

 b) Por dois motivos: o primeiro é o uso das drogas inaláveis, que causa 
rompimento da cartilagem das narinas e deixa o nariz em carne viva. O 
segundo motivo é o sofrimento do garoto, colocado de lado pelos pais, vi-
ciado e sozinho. Além disso, descobre que o pai é um traficante. Por tudo 
isso, no final do livro, David estava completamente “em carne viva”.

2. Resposta pessoal. Converse com os alunos sobre a importância de pedir 
ajuda a um adulto, de não ter de aguentar tudo sozinho, de aprender a 
dividir seus problemas com alguém de confiança.

3. a) O menino David, ao se comparar a Pedro, percebeu quanto o amigo era 
acolhido e amado pelos pais, enquanto ele estava sempre sozinho, mesmo 
quando em companhia dos pais. David gostaria que sua família fosse mais 
unida e amorosa. Sentiu falta de ter pais que se preocupassem com ele.

 b) Resposta pessoal. Estimule os alunos a relatar suas experiências.

4. David sentia medo, pois temia apanhar, já que Pé de Anjo era líder de 
um grupo de meninos. Passou a admirá-lo e sentiu vontade de ser seu 
amigo, de se tornar poderoso e temido como ele. Pé de anjo aproveitou--
-se da fragilidade do garoto e fingiu querer ser seu amigo. Professor, leia 
com atenção as respostas dos alunos. 

5. a) Eles se distanciaram porque Pé de Anjo pediu e porque David não 
se sentia parecido com o amigo, já que este não passava pelos mesmos 
problemas que ele. 

 b) Resposta pessoal. É um bom momento para conversarem sobre laços 
de amizade, a importância de manter bons amigos etc.

6. a) Falso.

 b) Verdadeiro ou falso. Professor, converse com os alunos sobre os moti-
vos que os levaram a assinalar um ou outro. 

 c) Falso. 

 d) Verdadeiro. 

 e) Verdadeiro ou falso. Professor, é interessante abrir um debate sobre 
essa questão: Que responsabilidade os pais de David tiveram e como 
poderiam tê-lo ajudado? 

7. a) Sentiu ódio, fúria, desespero, mal-estar.  “O ódio, o horror, a náusea 
a subir-lhe das entranhas… o desespero” e “Numa fúria incontrolável, 
folheou até rasgar a agenda, até encontrar: SILDO!”

 b) Resposta pessoal. Professor, leia os finais produzidos pelos alunos e 
conversem juntos sobre o que eles escreveram.

8.  I. (b) M A C O N H A / II. (a) A Y A H U A S C A / III. (e) A N F E T A M I N A S 
/ IV. (d) C O C A Í N A / V. (f) N I C O T I N A / VI. (c) Á L C O O L


