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Álcool e Drogas  
 

Começando: 
Assistam a um clipe de filme de uma famosa série de televisão sobre drogas e/ou álcool, por ex. 

Breaking Bad. Em seguida, respondam a estas 5 perguntas: quem está lá? O que acontece? Como 

acontece? Onde acontece? Quando acontece? 

 

 

Figura 1 

 

 

Atividade 1: 
Descreva experiências com drogas em sua cidade natal ou em seu local de estudo e pergunte a 

seu parceiro/sua parceira a experiência dele/dela. 

 

O uso de drogas ilegais é muito frequente em sua cidade? 

Há em sua cidade problemas por causa de drogas? 

Você conhece pessoas que já usaram drogas ilegais? Como elas falaram disso? 

Quais drogas são permitidas para fins médicos em seu país? (Haxixe? Maconha? Ópio?) 

 

Atividade 2: 
Discutam: drogas como cannabis deveriam ser legais? 

Os impostos sobre álcool, cigarros e outras drogas legais deveriam ser aumentados? 

O que você acha de intimidações como imagens de advertência nos maços de cigarro? 
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Qual é a sua opinião sobre psicofármacos? A prescrição médica deveria ser controlada mais 

rigorosamente? 

 

Comparação do consumo de álcool e uso de drogas ilegais: 
Muito mais pessoas morrem pelo consumo excessivo de álcool do que pelo uso de drogas ilegais. 

Compare as estatísticas em relação ao álcool e às drogas em seu país e fale ao seu parceiro sobre 

isso. 

Quando, onde e em que quantidade as pessoas bebem? Quão problemático é isso? O que as 

pessoas pensam sobre isso? 

O abuso de álcool é mais ou menos aceito do que o uso de drogas ilegais? 

 

 

Figura 2 

 

 

Comparado ao uso de drogas, o uso de álcool é … / Em comparação com o consumo de drogas, o 

consumo de álcool é ... 

Ao contrário das drogas ilegais, o álcool pode ser ... 

Enquanto drogas ..., o álcool é ... 

Assim como o uso de drogas, o uso de álcool é … 

 

Se você encontrar diferenças culturais nas opiniões ou nas estatísticas sobre álcool ou drogas 

entre seu país e o de seu parceiro/sua parceira, tente explicá-las a partir da história, da tradição 

ou do meio. 

 

Na Alemanha, / Na França, / ... há muito ... (por exemplo, viticultura) 

XY é conhecida em todo o mundo por … 
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Atividade complementar: 
Discutam: séries de TV como Breaking Bad tornam as drogas excessivamente interessantes? Elas 

minimizam, talvez, os efeitos das drogas? O programa mostra de modo sério viciados em drogas? 

Com que frequência? Eles são representados de forma realista?  

Comparem o clipe com fotos de viciados reais: 

 

Figura 3 

 

Fonte 
Vídeo 1 https://youtu.be/bUjORDny2-w  
Figura 1 https://pixabay.com/en/drugs-death-cocaine-drug-risk-1276787/  
Figura 2 http://nigz.eu/die-verdrehte-relation/  
Figura 3 http://www.facesofmeth.us/main.htm        
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