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UM POUCO SOBRE PEDRO BANDEIRA 

 Nascido em Santos, São Paulo, em 1942, Pedro Bandeira mudou-se para 

a cidade de São Paulo em 1961. Trabalhou em teatro profissional como 

ator, diretor e cenógrafo. Foi redator, editor e ator de comerciais de 

televisão. A partir de 1983 tornou-se exclusivamente escritor. Sua obra, 

direcionada a crianças, jovens e jovens adultos, reúne contos, poemas e 

narrativas de diversos gêneros. Entre elas, estão: Malasaventuras — 

safadezas do Malasartes, O fantástico mistério de Feiurinha, O mistério 

da fábrica de livros, Pântano de sangue, A droga do amor, Agora estou 

sozinha..., A Droga da Obediência, Droga de americana! e A marca de 

uma lágrima. Recebeu vários prêmios, como Jabuti, APCA, Adolfo Aizen 

e Altamente Recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e 

Juvenil. A partir de 2009, toda a sua produção literária integra com 

exclusividade a Biblioteca Pedro Bandeira da Editora Moderna. 



SOBRE A  IDEIA DE COMPOR O LIVRO 

 o autor conta em diversos debates e entrevistas que teve a ideia 

para o livro a partir de uma enxaqueca infernal que não o 

deixava a menos que um remédio específico fosse tomado. 

Quando o laboratório fabricante anunciou a retirada do produto 

do mercado, Bandeira se revoltou e se viu, pela primeira vez, à 

mercê de farmacêuticos, de quem seu bem estar físico dependia 

bem mais do que gostaria. A partir disso, criou algo que, de certo 

modo, dialoga com a questão da censura e do medo disfarçado 

de “paz” durante o período da ditadura militar ( o livro foi lançado 

em seus últimos anos).  A obediência, a disciplina, a aceitação 

passiva de um mundo comandado de cima para baixo, um país 

esmagado pelo autoritarismo violento, um país dominado e 

controlado pelo militarismo. Este era o Brasil da época de 

construção e publicação do livro. 



Sobre o título 

A Droga da Obediência:  

A palavra “droga” pode se referir a medicamento,  

entorpecente ou alucinógeno, que tem por objetivo 

alterar transitoriamente a personalidade de quem a 

ingere ou utiliza.  Pode significar ainda, coisa enfadonha e 

desagradável.  

Com qual dessas acepções provavelmente o autor vai 

trabalhar?  



ESTRUTURA  

 

GÊNERO: Novela Policial 

PALAVRAS-CHAVE: Sequestro, investigação, 
drogas. 

DIVISÃO: 30 CAPÍTULOS – 190 PÁGINAS 

PUBLICAÇÃO: 1983 
 



Personagens: 

 

Os Karas: 

 

 Miguel – Presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Elite. 

 Calu – Ator 

 Crânio -  Gênio 

 Magri – Atleta 

 Chumbinho – O novato 



COMENTÁRIOS SOBRE A OBRA  

A Droga da Obediência reúne os elementos de uma novela 

policial: detetives audazes e inteligentes, um plano de ação 

convincente, um policial honesto em contraposição a um 

desonesto, um grande vilão sobre quem incidirá toda a 

perseguição. Na sociedade almejada pelo Dr. Q.I., não há 

lugar para qualquer contestação, não há espaço para a 

desobediência nem para a revolta. O Dr. Q.I. deseja uma 

humanidade obediente e servil, como carneirinhos lanudos, 

gordinhos e felizes. É contra essa cultura de submissão e de 

aceitação passiva de uma sociedade controlada por um 

poder absoluto que os Karas lutam.  



 ENREDO 

Misteriosamente vários alunos dos melhores colégios da classe alta paulistana, 
desaparecem sem deixar pistas. É aí que entra em ação "Os karas", uma turma 
de adolescentes do colégio Elite, formada por Miguel, Calú, Crânio, Magrí e 
Chumbinho. 
Eles decidem investigar por conta própria os desaparecimentos, já que a 
polícia não tem nenhuma pista. Depois de muita investigação, eles descobrem 
quem está por trás dos desaparecimentos: O terrível e paranoico doutor Q.I. 
Esse cientista maluco está usando cobaias humanas para testar a sua 
descoberta; "A droga da obediência". 
Essa droga torna as pessoas dóceis e obedientes, obedecendo à qualquer ordem 
sem questionar, podendo executar uma ordem até a exaustão total. 
Mas, é claro que "Os karas" irão usar de toda a sua coragem, inteligência e 
perspicácia para desmascarar o doutor Q.I e salvar o mundo da sua loucura. 
Essa empolgante história, além de prender à atenção do começo ao fim, 
também é uma sutil crítica à nossa sociedade. Afinal, quais são as "Drogas da 
obediência" da sociedade atual? Seriam os meios de comunicação de massa? Os 
modismos? A ditadura da beleza? Fica a pergunta... 



 


