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RESUMO  

  

O presente trabalho pretende conjugar algumas contribuições que auxiliem o debate 

sobre as violações de direito dos adolescentes em processo de drogadição na 

atualidade, bem como entender, de que forma a questão do uso de drogas é trabalhada 

no ambiente escolar por onde transita a juventude, especialmente os jovens oriundos 

da classe trabalhadora e subalternizada que transitam na contemporaneidade, 

exilados nos territórios periféricos para onde são relegados através da marginalização 

que sofrem em contexto societário burguês.  Entende- se que essa pauta é ampla, 

abrangente e inesgotável mas intenciona-se aqui traçar alguns caminhos alternativos 

para o enfrentamento dessa problemática dentro de uma perspectiva da defesa dos 

direitos, a partir da análise das políticas públicas existentes que objetivam trabalhar a 

prevenção do uso de drogas pelos adolescentes nas escolas. Refletindo o alcance, a 

cobertura e as condições em que essas políticas são realizadas, bem como os limites 

do capital interpostos a essas políticas, pode-se então direcionar um outro olhar para 

novas formas de se prevenir os processos de drogadição por sujeitos sociais ainda em 

processo de formação, estando, portanto, mais vulneráveis a essas violações de 

direitos. 
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ABSTRACT  

  

The present work intends to combine some contributions that help the debate about the 

violations of the law of adolescents in the process of drug addiction nowadays, as well 

as to understand, in what way the question of the use of drugs is worked in the school 

environment through which the youth transits, especially the young people of the 

working class and subalternized who move in the contemporary, exiled in the peripheral 

territories to where they are relegated through the marginalization they suffer in a 

bourgeois societal context. It is understood that this agenda is broad, comprehensive 

and inexhaustible, but it is intended here to outline some alternative ways of coping with 

this problem from a perspective of the defense of rights, based on the analysis of 

existing public policies that aim to work on prevention of use of drugs by adolescents in 

schools. Reflecting the scope, coverage and conditions under which these policies are 

carried out, as well as the limits of capital placed on these policies, one can then direct 

another look at new ways of preventing the drug addiction processes by social subjects 

still in and are therefore more vulnerable to these human rights violations.  

  

  

 

Keywords: Policies, education, drugs, youth, school.  
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INTRODUÇÃO  

  

  

A temática de drogas na contemporaneidade se configura como um tema 

complexo, ainda mais quando os sujeitos sociais envolvidos são crianças e 

adolescentes. Por isso, precisamos analisar as políticas públicas que tratam da 

prevenção sobre o consumo de drogas por esse segmento na atualidade, criticando 

os limites e deficiências dessas políticas no contexto da desresponsabilização do  

Estado e desmonte dos direitos constitucionais promulgados em nossa “Constituição  

Cidadã” forjada em 1988.  

A aproximação e interesse pelo tema deve-se a experiência do estágio 

obrigatório ao processo de formação acadêmica em Serviço Social experienciado na 

cidade de Macaé, mais especificamente na Coordenadoria Extraordinária de Políticas 

Sobre Drogas (CEPOD), que tem por objetivo adotar estratégias de articulações entre 

órgãos públicos e entidades privadas para que haja a execução das políticas sobre 

drogas e de saúde no município e regiões. Nesse espaço foi possível acompanhar e 

compreender melhor a atuação do Serviço Social junto à gestão e aplicação de 

políticas públicas, permitindo também uma maior aproximação e acúmulo sobre o 

debate da Política Nacional Sobre Drogas. A partir daí verificou-se o desejo de 

desenvolver uma pesquisa que vinculasse esse tema à educação.  

Assim, relacionando as categorias teóricas e seus amplos conjuntos de 

significados (drogas, juventude e educação) objetiva-se aqui analisar e refletir sobre 

as políticas públicas existentes que trabalham a perspectiva prevencionista sobre o 

consumo de drogas no ambiente escolar.   

Para isso é preciso abordar a educação enquanto um direito social fortemente 

impactada pelo desmonte das políticas públicas, que atinge diretos fundamentais ao 

desenvolvimento da população infanto-juvenil aprofundando sua condição de 

vulnerabilidade social, que se agrava com o acirramento da questão social e da 

violência urbana.  

Sabemos que as políticas sociais objetivam a regulação e controle das massas 

populares e não sua proteção integral, ou seja, apesar de garantir direitos e melhorias 

da qualidade de vida da população, contribuem, ao mesmo tempo, para reprodução 

do capital, o que denota uma perspectiva política intrínseca e uma contradição 

inerente à formulação dessas políticas pelo Estado.   
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Com isso, a escola como espaço de realização da política educacional reflete 

as mesmas tensões, considerando nessa construção, a não neutralidade do território 

escolar e da educação, que são também territórios de disputa política e ideológica.   

Analisar a contribuição deste objeto de estudo para a categoria profissional é 

compreender que as drogas possuem interesses políticos, econômicos e ideológicos 

que flertam com lógica a máquina capitalista, tornando-se o um mercado atrativo para 

o projeto neoliberal em vigor que encerra num discurso moralista e conservador que 

se legitima uma política de guerra onde os principais alvos são os segmentos mais 

pauperizados da sociedade. Ademais, a questão das drogas no Brasil, ao provocar 

diversas expressões da questão social, tem profundos rebatimentos no Serviço Social, 

por serem elas o objeto de intervenção da profissão.  

Afirma-se também a contribuição deste objeto de estudo para produção de 

conhecimentos que atenda aos interesses da classe trabalhadora subalternizada 

dentro da pirâmide hierárquica societária imposta pela sociedade moderna.   

No capítulo primeiro abordaremos a relação do acirramento da questão social 

em contexto de reestruturação produtiva, que exige respostas do Estado na 

formulação e aplicação das políticas sociais, sem deixar de considerar os limites e 

contradições do capital que atravessam a política da educação a o ambiente escolar 

voltadas à garantia de um direito social fundamental ao desenvolvimento infanto -

juvenil.  

No segundo capítulo abordamos a temática das drogas por crianças e 

adolescente em idade escolar, bem como a condição de vulnerabilidade social 

inerente a essa população, além das violações de direito que circunscrevem o 

processo de drogadição nesses sujeitos sociais ainda e processo de formação.   

No terceiro capítulo pontuaremos algumas questões referentes à prevenção de 

drogas a crianças e adolescentes, especialmente as desenvolvidas no espaço escolar, 

bem como as definições legais que regulamentam essas intervenções.    

  

1. QUESTÃO SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL, CAPITALISMO E EDUCAÇÃO    

  

  

Nesse capítulo iremos abordar a relação entre o surgimento da questão social, 

em paralelo ao avanço do capitalismo, e o surgimento das políticas sociais promovidas 

pelo Estado, como forma de responder as suas expressões e atender algumas pautas 
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historicamente reivindicadas pela classe trabalhadora, contribuindo também, de forma 

contraditória, na reprodução das relações sociais capitalistas. Problematizaremos 

também a caracterização das políticas sociais no contexto da reestruturação 

produtiva, marcada pela dês responsabilização do Estado no atendimento às 

necessidades sociais sob orientação da doutrina neoliberal.  

Analisaremos ainda os contornos da política de educação no contexto de 

hegemonia do capital, que reconfiguram o território escolar enquanto um lugar de 

disputa político-ideológica, devido ao tensionamento dos interesses antagônicos da 

luta de classes. Além disso, iremos debater o impacto do neoliberalismo nas políticas 

educacionais e no ambiente escolar, afetando consideravelmente a democratização 

deste direito.  

  

  
1.1 Pressupostos fundamentais para a compreensão da questão social e da  

política social   

  

  

É na reprodução das relações sociais que se pode conceber a questão social1, 

como um conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que se expressam a 

partir das contradições do modo de produção capitalista. Fruto da acumulação de 

capital, da concentração da riqueza socialmente produzida e das relações de trabalho 

e exploração, a produção e a reprodução das relações sociais capitalistas envolvem 

a própria (re) produção da questão social.  

De acordo com Netto (2011, p. 153), a questão social surge na Europa 

Ocidental no século XIX em meio ao processo de industrialização que se iniciou na 

Inglaterra no estágio inicial do capitalismo concorrencial, intimamente relacionada à 

sociabilidade erguida sob o comando do capital. Tratava-se das condições de pobreza 

massiva e absoluta miserabilidade em que vivia a classe trabalhadora da época. 

Contudo, “se não era inédita a desigualdade entre as várias camadas sociais, se vinha 

de muito longe a polarização entre ricos e pobres […], era radicalmente nova a 

dinâmica da pobreza que então se generalizava” (Ibid. – grifos do autor); bem como 

era nova as relações que a produziam.  

                                                 
1 Não se usará aspas nesse trabalho ao fazer referência à questão social, visto que a recusa ao 

conservadorismo na compreensão de tal categoria teórica é hegemônica dentro do Serviço Social.  
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O surgimento dessa expressão deve-se ao aumento da desigualdade social 

decorrente dos avanços do capital sobre a vida. Assim, o novo pauperismo passou a 

representar um acirramento da pobreza já existente, tensionada pelo aumento da 

capacidade socialmente produtiva.   

Segundo Netto, (2011, p. 153), nunca antes na história a pobreza crescido em 

paralelo ao aumento da capacidade social de se produzir riquezas. Ou seja, quanto 

mais se produzia, mais aumentava a quantidades de trabalhadores que, além de não 

terem acesso a esses bens produzidos, eram desprovidos das condições materiais de 

subsistência que possuíam outrora. Desta forma, as expressões da questão social são 

desdobramentos do desenvolvimento do capitalismo decorrentes da desigual relação 

entre capital/trabalho, através da exploração da força de trabalho mediada pelos 

elementos históricos, políticos, culturais e pela reprodução das relações sociais 

vigentes.  

O desenvolvimento das forças produtivas, como sendo o conjunto dos 

elementos que agregam aos meios de produção à capacidade criativa da força de 

trabalho, tem como finalidade a satisfação das necessidades humanas de forma 

socialmente determinada. Para Marx (2001), é a partir do trabalho que o homem 

transforma a natureza para satisfazer suas necessidades, e construindo instrumentos 

de trabalho o homem constrói conhecimento e transforma a si mesmo e sua própria 

necessidade.   

O trabalho, na sua dimensão concreta, existe em todas as sociedades, pois é o 

fundamento ontológico do homem2, porém na sociedade capitalista o trabalho adquire 

uma nova especificidade: como trabalho abstrato, assalariado, fruto de uma relação 

de exploração (Ibid. p. 210-212).  

  

  
Marx, na sua crítica à economia política, apresenta o processo de trabalho 

somente em seus elementos simples e abstratos (atividade orientada a um 

fim, objeto de trabalho e instrumento de trabalho), ou seja, como eterna 

condição natural da vida humana e, por isso, independente de qualquer forma 

de organização social. Todavia, no sistema capitalista, estes elementos do 

processo de trabalho já não são suficientes para explicar o domínio do 

                                                 
2 Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participa o homem e a natureza, processo em que 
o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a 

natureza. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos –, a 

fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando 

assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza 
(MARX, 2001, p. 211).  
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homem sobre a natureza, pois este se transforma em um processo social de 

produção, deixando de ser um processo individual entre o homem e a 

natureza. Assim, o trabalho não deve ser analisado apenas pelas suas 

diferentes formas e/ou pelo seu aspecto técnico, mas é preciso levar em conta 
as relações sociais nas quais ocorre (COLMÁN e POLA, 2009, p.04 - grifos  

meu).  

  

  

O processo histórico que cria as bases econômicas do sistema capitalista retira 

da classe trabalhadora os meios básicos de sua subsistência. Por não possuírem 

meios próprios de produção, são obrigados a vender a sua força de trabalho àqueles 

que os detém, convertendo-se em mercadorias através da mediação salarial, 

contribuindo assim para a manutenção do capital (MARX, 2001, p. 828).  

Desta forma, Celso Frederico (2009, p. 256) define as classes sociais a partir 

do lugar que elas ocupam no processo de produção. Na sociabilidade capitalista elas 

se dividem em duas classes antagônicas: a classe trabalhadora, que produz a riqueza 

social ao mercantilizar sua força de trabalho em troca de um salário; e a classe 

dominante, que detém o controle sobre os meios de produção, se apropriando da 

riqueza produzida através da exploração da força de trabalho.  

Partindo dos estudos de Marx, Netto e Braz (2006, p.101) explicam que para 

essa relação de exploração é necessário que se confrontem homens que dispõem de 

recursos para comprar a força de trabalho (a classe burguesa) e homens que somente 

dispõem da sua força de trabalho como a mercadoria para negociar em troca de sua 

subsistência (a classe trabalhadora).  

A força de trabalho explorada produz mais do que é calculado pela mediação 

salarial, por isso a relação do capitalista com o proletariado consiste na expropriação 

desse valor excedente, denominada mais-valia. Segundo Mandel (1978, p. 33), a 

mais-valia é a diferença “entre o valor produzido pelo operário e o valor de sua própria 

força de trabalho”, medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário pago pela 

remuneração salarial. Com isso, o salário pago ao trabalhador representa sempre um 

valor inferior ao produzido em sua jornada de trabalho. Assim, mesmo pagando o valor 

da força de trabalho o capitalista se apropria da riqueza excedente produzida.   

A questão social, que cresce e se acirra de acordo com o avanço do capitalismo, 

é a consequência de uma forma de organização social também baseada na hierarquia, 

que institui uma simbologia de pirâmide societária. Mas também simboliza o 

movimento do proletariado de emersão na cena política enquanto ator social ativo em 
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seu papel de refutar a ordem imposta e exigir direitos para além da benemerência 

religiosa que intenta disfarçar a tentativa de conservação do poder pelas classes 

dominantes.   

Para Iamamoto e Carvalho (2012, p. 77):  

  

  
[...] a questão social não é senão as expressões do processo de formação e 

desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da 

sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 

empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 

contradição entre o proletariado e a burguesa, a qual passa exigir outros tipos 

de intervenção, mais além da caridade e repressão.  

  

  

Diante desse contexto de desigualdade e pobreza oriundas da exploração da 

classe trabalhadora, em especial de sua parcela excluída do mercado de trabalho, e 

das ameaças à reprodução do capital devido as lutas sociais, Iamamoto e Carvalho 

(2012, p. 85) afirmam que os capitalistas tentaram ao máximo se desresponsabilizar 

por tais demandas, compartilhando-as com o conjunto a sociedade sob a forma de 

políticas sociais geridas pelo Estado moderno. Estas se articulam com a contenção e 

o controle sobre a parcela insubordinada da classe trabalhadora por meio da 

repressão às lutas sociais e suas diversas formas de organização (Ibid).  

  

  
[...] o Estado vê-se obrigado, pelo poder de pressão das classes subalternas,  

a incorporar, ainda que subordinadamente, alguns de seus interesses, desde 

que não afetem aqueles da classe capitalista como um todo, dentro de um 

pacto de dominação (IAMAMOTO E CARVALHO, 2012, p. 88).  

  

  

Foi na transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, 

quando o aparelho estatal buscava se legitimar e se afirmar perante das classes, que 

o Estado passou a regular o mercado e as relações sociais, conforme  

Behring e Boschetti (2008, p. 47-81). Nesta fase, o Estado precisa intervir na questão 

social que estava cada vez mais latente e consequentemente ameaçava a reprodução 

do capitalismo, posto que estamos falando de um Estado burguês, que representa os 

interesses da classe dominante.   

Importante frisar a efervescência dos movimentos das massas que resultaram 

em leis específicas que representavam a conquista de direitos do proletariado, pois 

essas leis não foram simplesmente formuladas e concedidas pela benevolência do 
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Estado ou da burguesia, sendo, portanto, um desdobramento da organização da 

classe operária aliado à complexificação das relações sociais e da exploração do 

trabalho.  

Assim, o Estado passa a atuar sistematicamente nas relações entre a burguesia 

e a classe trabalhadora e sobre as consequências da exploração do trabalho, 

estabelecendo uma regulamentação jurídica do mercado de trabalho e gerindo a 

organização e prestação dos serviços sociais, como nova forma de enfrentamento da 

questão social (IAMAMOTO E CARVALHO, 2012, p. 84).  

Segundo Celso Frederico (2009, p. 04), a presença do Estado na história da 

conjugação dos direitos do proletariado, e, mais adiante, na formulação das políticas 

sociais se torna mais visível e mais perceptível a partir da criação das leis que regem 

o trabalho. Exemplo disso é a formação do Estado brasileiro moderno, que passa pela 

herança getulista que aprovou diversos direitos trabalhistas com a CLT (1943), 

fomentando também a ação sindical.    

  

  
A presença do Estado manifestou-se plenamente nas relações de trabalho,  

através de uma impressionante criação de leis e decretos que se 

cristalizaram, em 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho. A presença 

do Estado nas relações de trabalho significa, antes de tudo, a admissão legal 

de que as partes envolvidas – os compradores e vendedores da mercadoria 

força de trabalho – não são sujeitos iguais. O reconhecimento do trabalho 

assalariado como a parte mais fraca da transação impôs limites legais à 

voracidade do capital. Por outro lado, a luta operária logo se encarregou de 

desmascarar esse formalismo jurídico, ao evidenciar que o que se passa no 

mercado de trabalho não é uma mera troca de equivalentes entre cidadãos 

livres, mas uma relação de exploração entre classes, dissimulada sob o 

manto do contratualismo (Ibid, p. 04).  

  

  

As políticas públicas existem para possibilitar os direitos fundamentais 

previstos, legitimados e garantidos formalmente pela Constituição Federal de 1988, 

que são os direitos básicos individuais, sociais, políticos e jurídicos que possuem como 

base os princípios dos direitos humanos (BRASIL, 1988), de forma a garantir o 

funcionamento da sociedade moderna.   

Os direitos civis referem-se às liberdades individuais, como o direito de ir e vir, 

de dispor do próprio corpo, o direito à vida, à liberdade de expressão, à propriedade 

privada, à igualdade perante a lei, a não ser julgado fora de um processo regular e a 

não ter o lar violado (Ibid).   
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Os direitos políticos concedem ao cidadão a possibilidade de participar do 

processo político e das decisões de seu país, conforme expressa o capítulo IV da 

Constituição, que prescreve direitos como: o sufrágio universal, o voto direto e secreto, 

a participação em plebiscitos, referendos ou iniciativas populares, bem como o direito 

a se organizar politicamente (Ibid).  

Já os direitos sociais estão voltados para o atendimento das múltiplas 

expressões da questão social, possibilitando que os sujeitos sociais vivam dignamente 

através do atendimento de suas necessidades básicas(BEHRING e BOSCHETTI, 

2008).Seu objetivo, conforme a definição legal, é sanar as desigualdades da 

sociedade, contudo sabe-se que tais direitos no sistema capitalista não dão conta de 

transformar a desigualdade oriunda da relação capital/trabalho que se impõe na vida 

cotidiana das classes subalternizadas.   

Entretanto, as políticas sociais permitem que os cidadãos acessem recursos, 

bens e serviços necessários à sua subsistência, sob os múltiplos aspectos e 

dimensões da vida humana: social, econômica, cultural, política, etc. (PIANA, 2009, 

p.50). Isso porque são formatação de padrões de proteção social são desdobramentos 

e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em geral setorializadas e 

fragmentadas – às expressões da questão social (BEHRING e BOSCHETTI, 2008).  

Sabe-se que os direitos sociais foram conquistados pelas reivindicações e lutas 

da classe trabalhadora através das ações dos diversos movimentos sociais e sindicais 

ao longo da história. Contudo, cabe reiterar que, no âmbito da formulação das políticas  

sociais, o Estado não é neutro e muito menos messiânico, o que agrega à criação das 

políticas sociais e ao próprio Estado um intrínseco caráter de contradição, já que este 

tanto é o responsável por garantir direitos quanto beneficia os interesses capitalistas.   

Diante disso, compreende-se que ao gestar e operacionalizar as políticas 

sociais o Estado tanto trouxe melhorias na qualidade de vida da classe trabalhadora, 

quanto objetivou atender às exigências do sistema capitalista, contribuindo com sua 

legitimação ao auxiliar na reprodução da exploração da força de trabalho.  

Contudo, diante das transformações que ocorreram nos últimos anos, as 

políticas sociais sofreram significativas alterações após a reestruturação produtiva, 

que impactaram majoritariamente na condição de vida e trabalho da classe 

trabalhadora, principal alvo principal das políticas sociais.  
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1.2 Questão social e política no pós reestruturação produtiva   

  

  

O modo de produção capitalista sofreu profundas transformações nas últimas 

décadas, resultante das mudanças ocorridas na economia mundial determinada pela 

nova dinâmica de acumulação do capital que gerou um mercado ainda mais 

competitivo e globalizado. Tais mudanças são respostas à crise capitalista 

internacional da década de 1970, gerada pelo esgotamento do padrão de crescimento 

que vigorava desde o pós-guerra, o rígido modelo de produção fordista/taylorista e a 

exaustão do padrão de acumulação monopolista (ANTUNES, 2001).   

Visando à recuperação do ciclo produtivo do capital, o capitalismo 

contemporâneo deparou-se com a necessidade de reorganizar seu modo de 

produção, de organização do trabalho e seu sistema de regulação político-ideológico 

para o Estado e os mercados, o que preparou o terreno para a reestruturação 

produtiva que marcará as décadas seguintes. Conforme Anderson (1995, p. 2), a cada 

crise do capital a classe dominante recorre a uma nova forma de enfrentamento que 

não altere sua essência objetiva, onde a produção se organiza para explorar e 

acumular mais capital.   

Segundo Antunes (2001, p.41-42), a reestruturação produtiva que se 

mundializa na década de 1980, introduziu uma nova ordem sobre a vida social, visto 

que as mudanças implementadas modificaram também as formas de consumo, as 

relações sociais e a própria organização da sociedade. Essa reestruturação 

proporcionou um novo padrão produtivo (o Toyotismo), novos mecanismos de 

acumulação do capital (acumulação flexível) e regulação social (o neoliberalismo).   

A flexibilização da produção e do mercado é o marco central desta nova fase, 

expresso em padrões de produtividade adequada à lógica do mercado. Com a 

flexibilização do mercado, há também “[...] um processo de maior heterogeneização, 

fragmentação e complexificação da classe trabalhadora” (ANTUNES, 2006, p. 50).  

A reestruturação alterou o processo produtivo ao incorporar novas tecnologias 

como a automação, a robótica, a informática, a microeletrônica. Estas compõem o 

conjunto de inovações apresentadas pelo modelo Toyotista3, que também tem como 

                                                 
3 Importante ressaltar que, apesar do surgimento de um novo modelo de produção – o Toyotismo -, 

muitas características do Fordismo e do Taylorismo convivem até hoje do processo produtivo.  
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característica as inovações organizacionais de gerenciamento da produção (como as 

novas modalidades de contratação da força de trabalho, adequada à lógica do 

mercado:  trabalho terceirizado, parcial, temporário, subcontratado), a regulamentação 

do padrão de consumo e a cooperação entre capital, trabalho e Estado, que 

provocaram profundas consequências nas condições de trabalho (ANTUNES, 2001, 

p 41-42).  

A explicação do sucesso do Toyotismo deve-se a reorganização da produção e 

do trabalho articulada à profunda flexibilização destas relações. A flexibilização na 

forma de produzir responde também a exploração de novos nichos de mercado a partir 

da criação de novas necessidades, que passam a justificar o investimento em novos 

espaços em busca da diversificação da produção e expansão do capital.  

Essa nova dinâmica produtiva altera a relação tempo-espaço ao incorporar 

novas regras para incrementar e acelerar a produção, reduzindo o tempo de vida útil 

da mercadoria e sucateando as condições de trabalho do operariado para reduzir os 

custos da produção (ANTUNES, 2001, p. 41).  

A consolidação desse modelo flexível vem acarretando diversas 

transformações, como a desterritorialização da produção e a fragmentação do 

processo produtivo. Esse processo também afetou a configuração da mão de obra, 

levado à sua crescente precarização ao flexibilizar a forma de produção e extração da 

mais-valia.   

Assim, a reestruturação produtiva vem afetando exponencialmente as 

condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora, ampliando o escopo da 

chamada exclusão social com os ataques aos direitos sociais e as políticas públicas.  

Segundo Antunes (2001, p. 41-42), as mudanças na forma de se produzir, 

aliada ao advento do neoliberalismo, modificaram o chamado mundo do trabalho, 

precarizando as condições de vida e trabalho de grande parcela da classe 

trabalhadora com a desregulamentação das leis trabalhistas e o aprofundamento das 

taxas de desemprego.  

De acordo com o autor, o neoliberalismo propõe um Estado mínimo para as 

necessidades sociais e máximo para o capital, privilegiando os interesses da 

reprodução do capital sobre a efetivação e ampliação dos direitos sociais (ANTUNES, 

2001). Essa reformulação do Estado resultou numa intensa retirada dos direitos 

historicamente conquistados.   



20  

  

Netto (2012, p. 417) define que a característica de “flexibilização” dessa nova 

fase do capitalismo estava direcionada a aniquilar os “direitos laborais conquistados a 

duras penas pelos vendedores da força de trabalho”.  

  

  
Esse novo modelo de acumulação implica que: os direitos sociais perde m 

identidade e a concessão de cidadania se restringe; aprofunda-se a 

separação entre o público-privado e a reprodução é inteiramente devolvida 

para este último âmbito; a legislação trabalhista evolui para uma maior 

mercantilização (e, portanto, desproteção) da força de trabalho; a legitimação 

(do Estado) se reduz à ampliação do assistencialismo (SOARES, 2002, p.13).   

  

  

A partir da década de 80, de acordo com Ugá (2004, p.56-57), o Banco  

Mundial, em conjunto com o FMI, vem agindo como “formulador de recomendações 

políticas para os países periféricos e como disseminador” das políticas de caráter 

neoliberal. Para essas agências, os receptores das políticas sociais neoliberais e 

assistencialistas são os países de economia periférica, onde o Estado seja passivo no 

mercado e negligenciador com relação à proteção social (Ibid).  

A noção de pobreza definida nos projetos e ações defendidas pelo Banco 

Mundial é vista sob uma ótica de culpabilização do sujeito, que se torna o único 

responsável pela sua situação precarizada.   

Uma das estratégias adotadas por essas agências internacionais para o 

enfrentamento da pobreza (o famoso pacote propagandista de “Combate à pobreza”) 

está na busca pela capacitação dos indivíduos com projetos e reformas pontuais para 

que sejam inseridos no setor produtivo e assim não necessitem das políticas sociais 

(UGÁ, 2004, p.57-58). Essas ações visam apenas mitigar, mas nunca superar a 

pobreza, já que esta encontra-se acirrada devido à complexidade do desenvolvimento 

do capital, além de enfrentá-la de forma a reproduzir sua base material.   

Para Ugá (2004, p.61),  

  

  
[...] a novidade introduzida nos anos 1990 foi que a categoria „pobreza' 

passou a ser uma peça-chave de uma ordem social implícita nos relatórios  

do Banco Mundial e hegemônica na formulação de políticas nos nossos 

países. Nesse sentido, as políticas de “combate à pobreza” estariam 

vinculadas a essa visão de mundo).  
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Desta forma, a pobreza se apresenta como uma velha expressão da questão 

social inscrita na natureza própria das relações sociais capitalistas, que atualmente se 

revela sob novas roupagens em decorrência dos processos históricos que a 

redimensionam na atualidade, aprofundando suas contradições.   

Entretanto, o final dos anos de 1980 no Brasil foi um período de conquistas 

relevantes no âmbito dos direitos social e político para as classes trabalhadoras, com 

a ruptura com a ditadura empresarial-militar e a construção de uma nova constituinte. 

Os direitos regulamentados pelo Estado em 1988 inauguraram um padrão de proteção 

social que supera as práticas assistenciais e clientelistas. Porém, na ordem 

econômica, não era possível reverter o cenário de crise econômica mundial.  

De acordo com Bravo (2006, p. 14), a vitória de Fernando Collor de Mello nas 

eleições presidenciais de 1989 deu início às restrições dos direitos sociais e políticos 

dos anos seguintes, impostos pela lógica do neoliberalismo. Sabemos que os  

  

  
[...] efeitos foram devastadores, pois ocorridos numa economia que 

atravessara duas décadas de recessão. O berço do “novo sindicalismo”, São 

Bernardo, foi atingido diretamente pelo “enxugamento” das montadoras e pela 

diminuição do número de trabalhadores. A ação sindical, até então viabilizada 

pela concentração operária em algumas poucas fábricas, viu ruir esse 

“exército” pronto para ser mobilizado. A tática do confronto cedeu lugar ao 

sindicalismo de negociação – tarefa facilitada pela chamada “crise das 

utopias” e pela cristalização de uma pesada burocracia sindical que 

manipulava cifras milionárias, inimagináveis para os antigos pelegos 

(FREDERICO, 2009, p.07).  

  

  

Segundo Anderson (1995, p. 7), o neoliberalismo ganha força no Brasil no início 

dos anos 1990, quando o Estado passa a implementar uma série de contra-reformas 

que vai desresponsabilizando-o do atendimento as necessidades sociais, através da 

sua refilantropização e mercantilização, ocasionando uma profunda precarização dos 

serviços públicos, dentre outros agravantes.   

Para Pereira (2002), o pensamento neoliberal pregava que os direitos sociais e 

a seguridade social eram extremamente onerosos para a máquina pública e por isso 

precisavam ser “revistos”, pois   

  

  
[...] que o excessivo gasto governamental com políticas sociais públicas é 

nefasto para a economia, porque gera déficit orçamentário que, por sua vez,  

consome a poupança interna, aumenta as taxas de juros e diminui a taxa de 
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inversão produtiva; [...] que a regulação do mercado pelo Estado é negativa 

porque, ao cercear o livre jogo mercantil, tal regulação desestimula o 

capitalista de investir; [...] que a proteção social pública garantida, sob a forma 

de política redistributiva, é perniciosa para o desenvolvimento econômico 
porque onera as classes possuidoras, além de aumentar o consumo das 

classes populares em detrimento da poupança interna (PEREIRA, 2002,  

p.36).  

  

  

Esse argumento claramente conservador e característico da classe dominante 

encontra consenso no processo de desresponsabilização do Estado frente às 

expressões da questão social.    

Para Piana (2009, p. 49), as políticas sociais que se inserem no contexto 

histórico pós 90 apresentam características reformistas e focalizadas nas políticas de 

administração da pobreza, em detrimento da efetivação dos direitos fundamentais, 

assumindo um caráter compensatório. Segundo ela,   

  

  
[...] o que se percebe é que as políticas sociais são definidas e 

operacionalizadas a partir das reformas de cunho neoliberal e legitimadas 

pelas agências internacionais; o projeto neoliberal privilegia a defesa das 

privatizações e a constituição do cidadão consumidor (Piana, 2009, p. 49).  

  

  

A questão social, na medida em que se complexifica, paulatinamente ao avanço 

do capital, aprofunda as desigualdades sociais em seu bojo. Se a questão social hoje 

é a velha questão social, inscrita na própria natureza própria das relações sociais 

capitalistas, ela também tem novas roupagens, novas expressões em decorrência dos 

processos históricos que a redimensionam na atualidade, aprofundando suas 

contradições. Isso porque a reprodução da questão social está intrinsicamente 

articulada à reprodução do capitalismo, configurando uma relação de 

interdependência.   

Isso demonstra a “necessidade de defesa das políticas públicas como 

responsabilidade do Estado, e o fato de que é impossível equilibrar universalidade 

com acesso regulado pelo mercado” (BRAVO, 2006. p. 17). Por isso precisamos fazer 

a defesa de uma sociedade mais justa e calcada na equidade, começando pelo 

enfrentamento ao projeto neoliberal em vigor que na aparência de uma doutrina 

econômica coloca o mercado sobre a vida social, supondo um consumidor no lugar de 

um cidadão. Ademais,   
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[...] a luta pela afirmação de direitos é hoje também uma luta contra o capital, 

parte de um processo de acumulação de forças para uma forma de 

desenvolvimento social, que possa vir a completar o desenvolvimento de 

cada um de todos os indivíduos sociais (IAMAMOTO, 2009, p.01).  

  

  

Uma das formas de se fazer resistência à tentativa do mercado de regular a 

vida é apostar na educação enquanto um direito social universal, capaz de emancipar 

política e humanamente os sujeitos sociais ao promover a consciência sobre o mundo 

à sua volta, reivindicando a liberdade e a democracia para consolidação de todos os 

demais direitos sociais. O que nos leva ao problema seguinte: compreender quais são 

os limites que o modo de produção do capital interpõe à educação enquanto direito 

social e política pública em contexto pós reestruturação produtiva.  

  

  

1.3 O lugar da escola na sociedade capitalista   

  

  

Com todos os elementos sociais, econômicos e políticos que se diluem em meio 

à reprodução das relações sociais, a sociabilidade em tempos de capitalismo 

periférico, tardio e selvagem implica em maior complexificação das relações sociais, 

que carecem de ser atentamente analisadas no bojo da atual sociedade marcada pelo 

predomínio dos valores de mercado sobre a vida humana. Por isso, é indispensável 

se efetuar uma análise lúcida da educação dentro do contexto de antagonismo das 

classes sociais tensionadas pela dinâmica do desenvolvimento capitalista.  

A educação é um campo social por onde transitam os diferentes sujeitos que 

se relacionam a partir de múltiplos interesses de classe. Desta forma, analisar 

criticamente os moldes da educação praticada nesse recente contexto pressupõe 

observar como se desenvolve esse direito social em tempos de esfacelamento das 

responsabilidades do Estado pelas ações sociais, comprometendo seu caráter de 

universalidade.  

A educação é um direito social prescrito em lei e realizado através da 

formulação e implantação das políticas sociais. Debater a política social no âmbito da 

sociedade capitalista é resgatar seu caráter de classe, como uma política que 

responde às expressões da questão social na reprodução da classe trabalhadora, e 
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também responde, ao mesmo tempo, aos interesses da reprodução do capital. Desta 

forma, o significado social da educação como uma política social refere-se às 

necessidades sociais que esta responde, necessidades antagônicas e oriunda dos 

conflitos entre as de classe, sendo o Estado o responsável prioritário pela reprodução 

do modo de vida dominante.  

  

  
A história da educação, no Brasil, tem sido balizada pelos interesses da 

classe hegemônica no poder, de forma coerente com a política capitalista. 

São nítidos os vários traços dessa política ao longo de nossa história recente,  

marcada por alguns avanços, mas, sobretudo, pela conservação dos 

elementos ideológicos e o reforço do status quo (FARAGE, 2006, p. 39).  

  

  

Desta forma, pensar a educação consiste em compreender como ela se insere 

na dimensão das relações social, possuindo uma dimensão política que lhe é inerente, 

posto que é permeada pelas contradições intrínsecas ao modo de vida sob o jugo do 

capital, como o tensionamento da luta de classes e a desigualdade social.   

Segundo o artigo de Gedeon (2006), “A educação é um ato político, ideológico 

e emancipatório (ou doutrinador), que cria vínculos e compromissos com o futuro, de 

maneira a contribuir como seres humanos, que vivem e realizam suas atividades em 

sociedade”.  

O ato de educar também é um ato político (GEDEON, 2006) e o conhecimento 

transmitido pode contribuir para o enfrentamento das contradições postas pela 

realidade.  Para isso é preciso que a educação seja também considerada em sua 

dimensão política e não usurpada de sua politização em prol de uma suposta 

neutralidade, como se houvesse qualquer dimensão da vida social na qual se fosse 

possível transitar de forma apolítica. Assim, o discurso da neutralidade é equivocado, 

no mínimo uma indesculpável ingenuidade e no máximo uma tentativa leviana de 

invisibilizar as contradições do capital e negar a luta de classes.   

A educação no Brasil, em sua gênese histórica, tem inspiração no modelo 

tradicional da escola republicana francesa (ABRAMOWICZ; RODRIGUES; CRUZ, 

2011, p. 94). Historicamente a França foi o primeiro país a desenvolver uma economia 

capitalista, sendo também a primeira a incutir um caráter de homogeneização à 

educação, que corroborava com as estruturas pertinentes à manutenção e 

desenvolvimento do capital. Esse modelo escolar, passa a ser difundida no ocidente 
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como padrão de “escola universal”, caracterizando-se como uma escola “única e laica, 

que tem por função transmitir os valores, as normas, as condutas de uma sociedade”.  

Trata-se de uma escola nos moldes de adestramento do comportamento 

juvenil, com viés de padronização das personalidades e adequação ao cumprimento 

de normas (LEÃO; CARMO, 2014, p. 24-26).   

O ensino do modelo clássico se caracteriza pela repetição de informações, a 

sensação de vigília sobre o comportamento, a falta de uma relação mais 

horizontalizada entre aluno e professor, dentre tantos outros elementos que compõem 

o espaço escolar tradicional. Esse modo era baseado na hierarquização do 

conhecimento, a partir da centralidade da figura do professor enquanto autoridade 

máxima em sala de aula, disposto a palestrar. Ou seja, o conhecimento era 

verticalizado – se movimentava de cima para baixo –, num viés de transmissão de 

conhecimentos.   

  

  
Esse modelo exige que o aluno esteja fixo em sua carteira, obediente aos 

comandos dados pelo professor de acordo com o seu planejamento. Quando 

pode participar, o jovem aluno deve se engajar em tarefas que são 

predeterminadas sem nenhuma ou pouca autonomia. Muitas vezes, espera -

se dele apenas disciplina e respeito à rotina escolar. Além disso, como os 

tempos e espaços escolares são muito fragmentados, restam poucas 

possibilidades para reconhecer e incorporar as diversidades juvenis na vida 

escolar. Nessa escola, sobra pouco espaço para a interação e o debate em 

torno de temas que interessam aos jovens. A sociabilidade juvenil, por 

exemplo, é pouco valorizada. São poucos os momentos de encontro e de 

diálogo proporcionados pela escola que ultrapassem os controles da sala de 

aula (LEÃO; CARMO, 2014, p. 25).     

  

  

Desta forma, Gramsci (2001, apud FARAGE, 2006, p. 16) apresenta a escola 

como um “espaço previamente homogêneo” e essencialmente padronizado. O autor 

sintetiza a escola como um “aparelho privado de hegemonia da burguesia”. Assim, 

todas as orientações no espaço escolar correspondem aos interesses burgueses e 

capitalistas, ainda que o Estado atenda algumas demandas das reivindicações da 

classe trabalhadora (FARAGE, 2006, p. 16).  

Essa homogeneização atropelava a subjetividade, a diversidade e a 

heterogeneidade dentro do espaço escolar (ABRAMOWICZ; RODRIGUES; CRUZ, 

2011, p. 94). Também fomenta uma padronização das relações, das vivências, do 

comportamento e da organização da vida social como um todo.    
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A escola se funda em uma imposição de um saber, de uma racionalidade, de 

uma estética, de um sujeito epistêmico único, legitimado como hegemônico,  

como parâmetro único de medida, de conhecimento, de aprendizagem e de 

formação. A partir destes parâmetros únicos de medida e da avaliação levam 

a classificar o “outro” como inferior, incivilizado, fracassado, repetente,  

bárbaro etc. Neste novo modo de ver o diferente, propõe-se a tolerância a 

alguns coletivos: as classes populares, os negros, os homossexuais, mas 

ainda os vemos como aqueles que não sabem, inferiores. Os 

estabelecimentos de ensino, ao lado de outras instituições, têm se 

empenhado no sentido de uniformização ou troca das culturas, utilizando,  

para tanto, padrões de raiz eurocêntrica (Ibid).  

  

  

Com isso, a escola tradicional tornou-se indiferente aos “territórios e as origens 

sociais étnicas e culturais dos alunos e da família, cuja função é transmitir valores 

únicos considerados universais” (ABRAMOWICZ; RODRIGUES; CRUZ, 2011, p. 94). 

Essa “indiferença pelas diferenças” repercute os interesses contemporâneos do 

binômio burguesia-capital, pois ignora as características dos inúmeros e diversos 

segmentos populacionais, bem como os aspectos culturais e sociais que compõem 

essa massa popular tão heterogênea.  

Desta forma, a escola também é um território de disputa política, pois 

representa um modelo de educação hegemônico que reproduz e legitima a ordem 

imposta pelo capital, abafando as contradições sociais e as necessidades específicas 

da classe trabalhadora. Esse modelo, corroborado pela doutrina liberal, revisitada e 

readaptada, constrói uma forma particular de ler e compreender a realidade através 

da perspectiva dominante, que naturaliza um modo único de vida e organização social 

(MOURA, 2013, p. 44).   

Segundo Mészáros (2008, p. 35):  

  

  
A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – 

no seu todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 

necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como 

também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses 

dominantes, como se não pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da 

sociedade, seja na forma „internalizada‟ (isto é, pelos indivíduos devidamente 

„educados‟ e aceitos) ou através de uma dominação estrutural e uma 

subordinação hierárquica e implacavelmente impostas.  
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Ao longo da história a educação passou por diversas reformas, sendo as 

primeiras conjugadas pela estreita relação do Estado com as demandas do mercado 

capitalista, em dois momentos bem distintos, Segundo Oliveira (2003): em 1970, e 

posteriormente no início de 1990. É importante destacar que o golpe de Estado forjado 

pelos militares em 1964 instrumentalizou várias reformas, carregadas de um viés 

tecnicista sobre a formação educacional.  

  

  
Na lei proposta em 1971, o que se pretendia por parte do governo, era a 

educação para o trabalho. A ideia básica era a de que, se o aluno quiser, teria 

condições de prosseguir até a universidade, mas, se não quisesse ou não 

pudesse, poderá arranjar razoáveis empregos quando saísse do 2 º grau.  

Nesse sentido, a Lei nº 5.692/71, em nome da necessidade de formação de 

técnicos de nível médio, atribuiu ao ensino de 2º grau um caráter de 

profissionalização compulsória, que visava atender a determinações do 

sistema produtivo que se encontrava em franca expansão (SILVA; ROCHA,  

2015, p. 04-05).  

  

  

Essas respectivas reformas tinham por objetivo ajustar a educação ao modelo 

econômico capitalista, de forma a qualificar o aluno para suprir as necessidades do 

mercado no contexto das décadas de 1970 e 1980 (Ibid, p. 04-05).   

Com isso, fomenta um aluno alienado, passivo e repositor de força viva de 

trabalho explorado, construindo uma falsa ideia de consenso e harmonia entre as 

classes social. Segundo Oliveira (2003, p. 21-22),  

  

  
[...] as primeiras reformas educacionais foram dirigidas ao atendimento das 

demandas apresentadas pelo trabalho, ou mais especificamente, para o local 

de trabalho, correspondendo à educação escolar pública dirigida ao 

atendimento direto das necessidades da produção capitalista. Em um 

segundo momento, as reformas estariam dirigidas à expansão da educação 

em uma perspectiva universal, por compreender que não só os trabalhadores 

devem ter acesso à escola, mas que todos os indivíduos necessitam de 

educação para o pleno desenvolvimento da cidadania [...], contudo, essas 

reformas foram consideradas muito onerosas para os Estados nacionais,  

passando assim a representar uma ameaça de crises de financiamento para 

os governos.  

  

  

O longo processo de expansão capitalista inseriu novos desafios à esfera do 

direito, principalmente no que tange à educação enquanto um direito social 

historicamente negado à classe trabalhadora no contexto anterior à Constituição de 

1988 e à LBD.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, reconhece o direito 

à educação e à liberdade de ensino enquanto instrumento de promoção e 

desenvolvimento individual, sendo o Estado o responsável pela garantia de educação 

a todos. Esta lei, desencadeou alterações significativas para o ensino brasileiro, pois, 

além de incluir crianças e adolescentes que até então estavam excluídas do acesso 

ao ensino público, reconhece que o sistema escolar não está dissociado do contexto 

econômico e político do país (BRASIL, 1996 apud FLORENTINO, FLORENTINO 

REIS, 2015, p. 04).  

.   

  
Com as constantes e profundas transformações que ocorreram na sociedade 

brasileira, sobretudo após a Constituição Federal de 1988, no âmbito da 

educação, reconheceu-se a necessidade de um adensamento teórico de suas 

leis e diretrizes. Deste modo, a Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996,  

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), mais 

do que reafirmar o direito à educação, e estabelecer as bases da mesma, 

representa a conquista de um direito social para a sociedade civil, sobretudo 

para os milhares de sujeitos que até então não contavam com o acesso ao 

ensino público (FLORENTINO, FLORENTINO REIS, 2015, p. 04).  

  

  

Com isso, a partir da década de 90 houve uma massificação da educação, que 

passou gradativamente a abranger os filhos da classe trabalhadora, a escola deixou 

de aparentar homogeneidade através da incorporação dos novos grupos sociais 

advindos de outras realidades muito aquém da classe privilegiada, conforme explica 

Dayrell (2007, p. 24). Com isso, “ocorreu uma migração significativa dos alunos das 

camadas altas e médias para a rede particular de ensino, [...] que consolidou o sistema 

público de ensino no Brasil como uma „escola para pobres‟”  

(Ibid, p. 12).  

Desta forma, a escola passou a apresentar uma característica de 

heterogeneidade, agregada por múltiplos aspectos culturais, econômicos, políticos e 

sociais. Entretanto, isso não implica em afirmar que a escola enquanto uma instituição 

social é essencialmente heterogênea e horizontalizada, com participações em bases 

igualitárias, pelo contrário, trata-se de um modelo educacional padronizador e 

castrador (LEÃO; CARMO, 2014, p. 24-26).  

Como a realidade se encontra sempre em constante movimento, a instituição 

escolar também passou por profundas transformações, impactando no entendimento 

do que é o ambiente escolar e como se configura o aluno dentro desse espaço social. 
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Dependendo do contexto histórico onde essas categorias estão inseridas algumas 

características tradicionalistas ainda persistem, visto que a “instituição escolar e o 

aluno são construções sociais com uma longa história (Ibid, p. 25).     

Com a massificação da educação, a compreensão sobre o lugar da escola 

enquanto espaço social também sofreu impactos, possibilitando uma progressiva 

transformação que deslocou o status elitizado da escola e implicou em potencialidades 

do espaço escolar enquanto território a ser expandido para fora de seus próprios 

muros (DAYRELL, 2007, p. 14). Assim, a trama de relações sociais num espaço que 

antes era mais homogeneizado e elitizado se complexifica.   

  

  
Nesse processo, o próprio sentido do ensino médio veio se transformando.  

Antes, significava o caminho natural para quem pretendia continuar os 

estudos universitários. Agora, principalmente com a sua incorporação à faixa 

de obrigatoriedade do ensino, tornou-se também a última etapa da 

escolaridade obrigatória e, para a grande maioria dos jovens, o final do 

percurso da escolarização. Esse contexto vem gerando o debate entre o 

caráter propedêutico ou profissionalizante a ser tomado por esse nível de 

ensino (Ibid, p. 12).  

  

  

Traçando um paralelo direto entre a juventude e a escola, enquanto entidade 

formadora de saberes e espaço de socialização e consolidação de importantes 

experiências durante a adolescência, percebemos a importância do processo de 

reconstrução do espaço escolar por esta juventude, potencializada por diversos 

valores culturais que compõem, complexificam e enriquecem o espaço escolar 

enquanto lugar que conjuga em paralelo múltiplas dimensões da vida social 

(DAYRELL, 2007, p. 13-14).  

  

  
Na frequência cotidiana à escola, o jovem leva consigo o conjunto de 

experiências sociais vivenciadas nos mais diferentes tempos e espaços que,  

como vimos, constituem uma determinada condição juvenil que vai 

influenciar, e muito, a sua experiência escolar e os sentidos atribuídos a ela. 

Por outro lado, a escola que ele frequenta apresenta especificidades próprias,  

não sendo uma realidade monolítica, homogênea. Podemos afirmar que a 

unidade escolar se apresenta como um espaço peculiar que articula 

diferentes dimensões. Institucionalmente, é ordenada por um conjunto de 

normas e regras que buscam unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos 

(Ibid, p. 14).  
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A escola para os jovens é muito mais do que apenas um lugar aonde se obtém 

um diploma ou para aprender algo novo, refere-se principalmente a identificação com 

seus pares, o exercício diário dos afetos, a construção coletiva de uma cultura e a 

relação de pertencimento com seus iguais e com o território da escola.   

Contudo, o espaço da escola possui significados diferentes para as distintas 

classes sociais que compõem a sociedade. No caso da juventude pobre, essa 

sociabilidade possui uma dimensão mais complexa, “à medida que a ausência de 

equipamentos públicos e de lazer nos bairros desloca para a escola muitas das 

expectativas de produção de relações entre os pares” (DAYRELL, 2007, p. 17).  

Para essa juventude que compõe majoritariamente as escolas públicas e 

periféricas, o acesso à escola é ainda mais obstaculizado. Além da sobrevivência 

material esses adolescentes ainda precisam lidar com questões relativas a pobreza, 

a evasão escolar para se inserir precocemente no mercado de trabalho, a própria 

dificuldade de acesso ao mundo do trabalho, que empurra muitos jovens ao mercado 

informal e por vezes mais inseguro. Esses obstáculos na relação da adolescência com 

o contexto escolar, segundo Dayrell e Jesus (2016, p. 10),  

  

  
[...] dificultam a frequência e o envolvimento com o cotidiano escolar e tendem 

a reproduzir os mesmos motivos alegados para a reprovação e/ou evasão. A 

constatação de que não entendem o que está sendo ensinado e a utilização 

de adjetivos como chata, enjoativa e maçante.  

  

  

Falar desse largo contingente de alunos oriundos de escolas públicas, que 

vivenciam situações vulneráveis e precarizadas – o que restringe ainda mais o 

exercício desse direito social – é também abordar a questão da exclusão escolar, onde 

o acesso a esse direito básico e universal é cada vez mais limitado para juventude 

pobre. Nessa sociedade de tantas mazelas sociais, cada classe social acessa os 

direitos de diferentes formas, contrariando os pressupostos legais que prescrevem a 

igualdade social enquanto exercício democrático.   

A diferença no acesso à educação está relacionada ao contexto da sociedade, 

marcada pela desigualdade social e econômica. Essa desigualdade social também 

decorre do sistema capitalista, com seu caráter globalizado e sua contradição na 

detenção dos recursos econômicos, que torna a situação das classes destituídas das 

riquezas produzidas (DAYRELL; JESUS, 2016, p. 11).  
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Essa desigualdade é contraditória, pois trata-se de um direito já garantido por 

lei, que deveria ser acessado por todos os cidadãos indistintamente, porém, para a 

classe trabalhadora, esse direito é negligenciado pelo Estado, o que reproduz os 

interesses e a ideologia hegemônica burguesa.  

  

  
A globalização, acompanhada de mercados livres, atualmente tão em voga,  

trouxe consigo uma dramática acentuação das desigualdades econômicas e 

sociais, no interior das nações e entre elas. Não há indícios de que essa 

polarização não esteja prosseguindo dentro dos países, apesar de uma 

diminuição geral da pobreza extrema. Este surto de desigualdade,  

especialmente em condições de extrema instabilidade econômica com as que 

se criaram com os mercados livres globais desde a década de 1990, está na 

base das importantes tensões sociais e políticas do novo século. O impacto 

dessa globalização é mais sensível para os que menos se beneficiam dela 

(HOBSBAWM, 2007, p. 11).  

  

  

A negação do direito à educação, incutida na exclusão escolar, que impossibilita 

a identificação do aluno com a escola, não é óbvia e nem linear: trata-se da dificuldade 

de acesso e permanência, portanto, da realização efetiva do direito, na realidade da 

juventude pobre e periférica (DAYRELL; JESUS, 2016, p. 0910).   

A exclusão escolar não se coloca distante da exclusão social, que nega direitos 

sociais fundamentais aos indivíduos em situações de maior vulnerabilidade. Ambos se 

relacionam com as expressões da questão social, posto que a exclusão é derivada 

dos conflitos de classe no desenvolvimento da relação capital/trabalho.  

Por isso a necessidade de se sensibilizar o olhar ao se debruçar sobre o 

cotidiano desses sujeitos sociais. É visceral entender o contexto desses grupos sem 

incorrer em generalizações que irão escamotear as opressões que sofrem em suas 

diferentes realidades, o que impedirá uma melhor compreensão de suas 

características especiais e potencialidades.  

  

  
Não se trata de abordá-los enquanto jovens numa perspectiva genérica, mas 

de reconhecê-los como jovens pobres, grande parte deles compondo núcleos 

familiares em que a renda total varia entre um e dois salários mínimos.  

Deixaram entrever que vivenciam formas frágeis e insuficientes de inclusão 

num contexto de uma nova desigualdade social: a nova desigualdade que 

implica na sofisticação dos mecanismos de mobilidade social para a maioria 

da população (DAYRELL; JESUS, 2016, p. 13).  

  

  



32  

  

Diante do exposto, é possível afirmar que a massificação do ensino público não 

chegou a parâmetros realmente inclusivos, dados os limites intrínsecos às políticas 

sociais em atender aos interesses do capital. Segundo Costa (2010, p. 10),  

  

  
A expansão da escolaridade para grande parte dos jovens não tem ocorrido 

de forma concomitante com os investimentos necessários para atender às 

necessidades desses sujeitos. Essa situação torna-se nítida quando 

observamos as escolas das camadas populares, onde poucos têm sido os 

projetos para ampliação da escola, no sentido de atender ao aumento da 

procura, por parte da população, que tem crescido gradativamente com o 

passar dos anos. Como consequência dessa procura tem-se notado salas 

repletas, que dificultam o relacionamento e uma atenção individualizada aos 

jovens, ou seja, uma educação prazerosa e de melhor qualidade para que 
esses sujeitos continuem de fato a ter interesse em estudar.  

  

  

A lógica mercadológica do capital “imposta desde a primeira república, na qual 

os interesses das classes hegemônicas e a manutenção da acumulação capitalista 

tinham primazia sobre qualquer outro interesse”, foram acentuadas pelos 

pressupostos do neoliberalismo (FARAGE, 2006, p. 39), impactando visceralmente a 

política educacional pós década de 90, ainda que se encontre velhas práticas 

entranhada no modelo de ensino atual.  

O processo de precarização do ensino público inclui desde a redução de 

recursos destinados à efetivação da Política Nacional de Educação, precarizando a 

infraestruturas escolar e as condições de trabalho dos educadores, até os limites 

impostos à participação das famílias na gestão escolar, limitando a participação e o 

controle social das massas sobre a política educacional (CFESS, 2011, p. 41).  

  

  
É praticamente inegável que o ideário neoliberal (determinado pelas  

imposições das grandes instituições financeiras internacionais, como o Banco 

Mundial e o Fundo Monetário Internacional) promove o desmonte das 

políticas sociais e públicas, forçando o Estado a reduzir significativamente os 

gastos públicos e investimentos em praticamente todas as políticas sociais – 

como previdência social, saúde, assistência social e, inclusive, educação –, 

desencadeando e agravando questões como o desemprego, a fome, a falta 

de serviços sociais e públicos básicos, além de outras consequências 

catastróficas para milhões de sujeitos (FLORENTINO, FLORENTINO REIS, 

2015, p. 05).  

  

  

A forma de se “baratear” os custos e balancear as contas públicas foi sacrificar 

a educação sob a desculpa de massificá-la. Contudo, o maior acesso à educação não 
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foi acompanhado pelo investimento no desenvolvimento da qualidade da mesma, 

muito menos garantiu a inserção do aluno no espaço escolar durante toda sua 

formação (CFESS, 2011, p. 01).    

A questão da precarização da educação é tão complexa quanto precisam ser 

as respostas construídas em torna desta precarização, com múltiplas e diferentes 

abordagens para sanar um problema que possui inúmeras facetas.   

  

  
Centenas de estudos, feitos ao longo de décadas, indicam que existem muitos 

caminhos baratos ou gratuitos para melhorar a aprendizagem das nossas 

crianças: a prescrição e correção de dever de casa, a utilização de testes 

constantes para medir a aprendizagem e corrigir erros, o uso de bons livros  

didáticos, o conhecimento aprofundado do professor sobre a matéria que 

ensina, a abolição de tarefas mecânicas, como a cópia de material do quadro-

negro, propiciando utilização eficiente do tempo de sala de aula, e tantos 

outros. A existência dessas alternativas nos impõe a obrigação de tentá-las, 

antes de partir para soluções caras e incertas (IOSCHPE, 2010).  

  

  

Portanto, como denuncia o autor supracitado, as bases doutrinárias do atual 

modelo de educação carecem de ser mais ativamente questionadas, oxigenando os 

modos de ensino engessados e limitadores do saber crítico que reproduzem práticas 

pedagógicas centenárias sem efetuar uma constante análise sobre a 

instrumentalidade e intencionalidade dessas ações burocratizadas que pouco 

acrescentam à formação do aluno dentro da escola pública.   

Contudo, o cenário é outro. Acoplando seus interesses à crescente 

desresponsabilização do Estado pelo enfrentamento as expressões da questão social 

a partir da efetivação dos direitos sociais, a iniciativa privada se apresenta como 

solução e alternativa para desonerar o Estado desta responsabilidade.   

Assim, o projeto de massificação da educação abriu caminho para a iniciativa 

privada negocia-la como uma mercadoria disponível para aquisição e consumo, 

fortalecendo a precarização do ensino pública ao fomentar um discurso de 

supervalorização da educação privada em detrimento da educação pública, que 

apesar de gratuita e universal não dispõe da mesma qualidade (CFESS, 2014, p. 02).  

Com isso, o ensino privado apresenta um símbolo de status para quem pode 

pagar, destinado à população pública precarizada a população mais empobrecida.   
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Os argumentos favoráveis à liberalização da educação com vistas à 

comercialização se materializam pelas novas formas de relação entre o 

público e o privado, atraindo, para isso, investimentos deste último setor. Há 

também as parcerias com universidades estrangeiras, cujo objetivo é 
fortalecer a competitividade no setor (Ibid).  

  

  

Nessa educação de caráter monetizado de “fast food”, os alunos se tornam mão 

de obra capacitada para ocupar funções técnicas de teor prático e operativo, em 

detrimento de uma formação crítica e potencialmente criativa. Com isso a presente 

educação consolida-se apenas a “rápida” qualificação para o mercado de trabalho, 

conforme observado na ampliação do ensino tecnológico.  

Conforme explicitado, a educação enquanto um direito social universal 

encontra-se ameaçada, por isso é uma das principais bandeiras de luta da categoria 

profissional dos assistentes sociais, na perspectiva de resguardo e reafirmação dos 

direitos fundamentais, ainda que em contexto de ofensiva neoliberal e regulação do 

capital sobre a vida social (CFESS, 2016).   

O Estado precisa se responsabilizar pela educação enquanto entidade 

participativa da formação identitária da juventude, nesse rico e prolongado processo 

de construção da cidadania. Para isso a educação precisa continuar pública, da creche 

à universidade, pois trata-se de um direito social e uma conquista das lutas populares 

da classe trabalhadora.   

Entretanto, para que o acesso à escola seja de qualidade é necessário maior 

investimento em recursos humanos e materiais, abertura de novas escolas para 

ampliar o número de vagas, principalmente em bairros periféricos, investimento na 

qualidade do ensino e do espaço escolar, para que a vivência da juventude na escola 

seja mais prazerosa, otimizando a construção de um saber crítico e libertário, com 

aprimoramento do processo do conhecimento para esses jovens (COSTA, 2010).  

A forma como a escola se expressa para a juventude é como a juventude vai 

entender e se relacionar com a escola (DAYRELL; JESUS, 2016, p. 09). Por isso é 

necessário propor novas formas de mais plurais e heterogêneas que aglutinem a 

juventude ao ambiente escolar, tornando a escola um espaço mais interessante ao 

olhar juvenil.   

Desta forma, a escola, como um espaço prioritário da juventude, é um território 

que pode e deve ir para além da mera formação de mão de obra, conforme impõe o 

projeto burguês. Para isso precisa ser configurado como um território propício para a 
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construção coletiva de saberes múltiplos, onde se estimule o protagonismo juvenil em 

prol da formação de futuros agentes das mudanças da sociedade.   

Se o conhecimento ampliado tem o potencial de libertação, a mobilização 

desses jovens enquanto parte significativa da massa proletária pode se reverter em 

transformações profundas no eixo societário no afã da equidade social que tanto 

perseguimos na categoria profissional do serviço Social.   

Contudo, precisamos pensar em estratégias para defender esta política em 

meio à conjuntura atual, reafirmando nossa posição de resistência em face da 

reformulação das bases conservadoras que se debruçam sobre as políticas 

educacionais, numa clara tentativa de manter vigorando os interesses das classes 

dominantes que se fazem presente historicamente (FARAGE, 2006, p. 39).   

Somente a luta coletiva pode avançar na efetivação e ampliação dos direitos, 

capacitando os sujeitos sociais e políticos para a luta em defesa de uma educação 

pública, gratuitas, de qualidade, presencial e socialmente referenciada.   

Por isso é necessário a defesa de uma educação popular, voltada aos 

interesses coletivos e o desenvolvimento de uma consciência política das classes 

subalternas.  

  

  
A educação popular por nós entendida é necessariamente uma educação de 

classe. Uma educação comprometida com os segmentos populares da 

sociedade, cujo objetivo maior deve ser o de contribuir para a elevação da 

sua consciência crítica, do reconhecimento da sua condição de classe e das 

potencialidades transformadoras inerentes a essa condição (VALE,1992: 57)  

  

  

O serviço social se posiciona então ao lado dos interesses, pautas e demandas 

da classe trabalhadora na luta pela defesa de uma educação em moldes libertários e 

como responsabilidade do Estado, para além dos limites do capital.  

A educação é indispensável para a formação de uma sociedade democrática, 

onde as suas diferentes dimensões (econômicas, históricas, éticas, sociais e políticas) 

busquem mudanças efetivas através de seus agentes. É através dela que se abre 

caminho para a construção de uma democratização entre mulheres e homens que se 

empenham em transformar a realidade em que vivem. Se calcada na construção de 

uma perspectiva emancipatória, pode tornar os sujeitos sociais protagonistas na luta 
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coletiva pela realização e ampliação do escopo dos direitos que estão atualmente 

ameaçados.   

 

2. ADOLESCÊNCIA E CONSUMO DE DROGAS  

  

  

Nesse capítulo abordaremos algumas questões referentes a adolescência na 

sociedade contemporânea: seu conceito, características, sua condição de 

vulnerabilidade, o Sistema de Garantia de Direitos, bem como a relação destes com 

os processos de drogadição. Pontuaremos também a relação dos territórios periféricos 

por onde circundam a juventude oriunda da classe trabalhadora subalternizadas.   

Além disso, é necessário problematizar a questão das drogas na atual 

sociedade, para além da sua dimensão jurídica proibitiva, mas inserida nas relações 

econômicas, sociais, ideológicas e culturais sobre o significado dessas substâncias na 

história da humanidade. Também será abordado o uso dessas substâncias na 

população adolescente e suas implicações para o desenvolvimento deste grupo em 

desenvolvimento.   

Com isso, é necessário problematizar o papel do Estado na efetivação das 

políticas que versam sobre a prevenção do uso de drogas na população infanto juveni l, 

bem como os contornos das políticas de redução de danos voltadas para esse público.    

  

  

2.1 Adolescência, direitos e vulnerabilidade   

  

  

A adolescência é uma categoria histórica, transitória e não natural, por isso deve 

ser analisada à luz do desenvolvimento da própria sociedade (FROTA, 2007, p.155). 

É também uma fase peculiar do desenvolvimento humano, de consolidação da relação 

com o mundo, com os outros indivíduos e com o espaço de vivência. Desta forma, é 

preciso reconhecer as diversas necessidades deste segmento considerando as 

recentes transformações sociais que imprimem um contexto cada vez mais desigual, 

dados os contornos da hegemonia burguesa e do desenvolvimento do capitalismo 

contemporâneo.   

É insuficiência remeter o período de adolescência somente à fase da 

puberdade, visto que, conforme Frota (2007, p.155), “as características 'naturais' da 



37  

  

adolescência somente podem ser compreendidas quando inseridas na história que a 

geraram”. A puberdade, segundo Tanner (1962 apud EISENSTEIN, 2005, p. 01),  

[...] é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado 

pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social 

e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às 

expectativas culturais da sociedade em que vive. A adolescência se inicia 

com as mudanças corporais da puberdade e termina quando o indivíduo 

consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente 

sua independência econômica, além da integração em seu grupo social.  

  

  

As definições sobre o exato período onde começa e termina a fase da 

adolescência variam em diferentes conceitos, dependendo da área de conhecimento 

e compreensão do objeto. A Constituição de 1988 estabelece a adolescência como a 

faixa etária de 12 a 18 anos de idade (BRASIL, 1990, art. 2°), sendo esta parte da 

juventude que geralmente transita pelo espaço escolar. Por isso, este trabalho parte 

da definição apresentada no referido documento4. Contudo, é essencial não nos ater 

simplesmente à faixa etária que compreende e limita a juventude, mas, sobretudo, nos 

dar conta do significado dessa categoria em seu contexto histórico e sociais.    

  

  
A concepção de juventude corrente na sociologia, e genericamente difundida 

como noção social, é profundamente baseada no conceito pelo qual a 

sociologia funcionalista a constituiu como categoria de análise: como 

momento de transição no ciclo de vida, da infância para a maturidade, que 

corresponde a um momento específico e dramático de socialização, em que 

os indivíduos processam a sua integração e se tornam membros da 

sociedade, por meio da aquisição de elementos apropriados da “cultura” e da 

assunção de papéis adultos. É, assim, o momento crucial no qual o indivíduo 

se prepara para se constituir plenamente como sujeito social, livre,  

integrando-se à sociedade e podendo desempenhar os papéis para os quais 

se tornou apto pela interiorização dos seus valores, normas e 

comportamentos. Por isso mesmo é um momento crucial para a continuidade 

social: é nessa oportunidade que a integração do indivíduo se efetiva ou não,  

trazendo consequências para ele próprio e para a manutenção da coesão 

social (ABRAMO, 2007, p. 79).  

  

  

Um aspecto importante dessa fase na formação do indivíduo, indo para além 

da definição etária, é que ela é permeada por diversas transformações, conflitos, 

contradições, tanto no âmbito individual quanto social. É também um momento de 

                                                 
4 Embora alguns textos falem sobre a juventude num sentido mais alargado, para além da faixa etária 
entre 12 a 18 anos, este trabalho compreende a juventude como o grupo social que ainda é menor 
de idade, ou seja, aquele público sobre o qual versa o Estatuto da Criança e do Adolescente.    
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descobertas e construção de identidade pessoal e coletiva, mas também de angústias 

e medos em relação ao futuro.  

  

  
É uma etapa com muitas peculiaridades. Nessa fase, os adolescentes 

começam a experimentar uma série de transformações biológicas, psíquicas 

e sociais que se consolidam durante os anos seguintes da juventude.  

Transformações no corpo, no comportamento e no humor são comuns nesse 

momento da vida. Os adolescentes passam a ter acesso a novas 

experiências e adquirem maior autonomia em relação à família e aos 

professores. Essa é uma fase muito rica, cheia de desejos, com 
possibilidades de descobertas e conquistas; mas é também marcada (LEÃO; 

CARMO, 2014, p. 16).     

  

  

No Brasil da década de 1950, conforme Abramo (1997), a juventude era 

considerada um grupo predisposto à transgressão e a delinquência, visto como 

“rebeldes sem causa”; nos anos 1960 e 1970 passaram a representar um segmento 

ameaçador à ordem social, tanto no âmbito cultural e moral quanto político e 

ideológico, na luta pela redemocratização nacional; por volta dos anos 1980 a 

juventude passou a expressar características patológica, individualista, e apáticas no 

seu papel transformador. Nos anos 90 passam a existir a massa juvenil, com a 

presença de “inúmeras figuras juvenis nas ruas, envolvidas em diversos tipos de ações 

individuais e coletivas” (ABRAMO, 2007, p. 82-83).  

  

  
No entanto, a maior parte dessas ações continua sendo relacionada aos 

traços do individualismo, da fragmentação e agora mais do que nunca, à 

violência, ao desregramento e desvio (os meninos de rua, os arrastões, o surf 
ferroviário, as gangues, as galeras, os atos de puro vandalismo). De certa 

forma há uma retomada de elementos característicos dos anos 50, na 

concentração da atenção nos problemas de comportamento que levam a 

situações de desvio no processo de integração social dos adolescentes 

(drogas, violência, envolvimento com a criminalidade e comportamentos  

antissociais). Fruto de uma situação anômala, das falências das instituições 

de socialização, da profunda cisão entre integrados e excluídos, de uma 

cultura que estimula o hedonismo e leva a um extremo individualismo, os 

jovens aparecem como vítimas e promotores de uma “dissolução do social”. 

O pânico, aqui, se estrutura em torno da própria possibilidade de uma coesão 

social qualquer (ABRAMO, 2007, p.83).  

  

  

A consideração da adolescência como um “problema social”, apesar de seu 

reconhecimento como sujeitos de direito, ainda prevalece no imaginário do senso 

comum, principalmente em relação à população pobre, vistos como delinquentes e 
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desordeiros, com grande contribuição da mídia burguesa na construção desses 

estereótipos. “A tematização da juventude pela ótica do „problema social‟ é histórica”, 

só se tornando objeto de atenção quando passa a representar uma ameaça para si 

própria ou para a sociedade (ABRAMO, 2007, p.79).  

Segundo o UNICEF (2011), o adolescente não deve ser visto como um problema e 

sim como uma possibilidade de oportunidades. Essas possibilidades são efetivadas 

quando os direitos, à saúde, à educação de qualidade, ao esporte, ao lazer, à 

proteção integral, à convivência familiar, são exercidos pelos adolescentes.  

Atualmente existem aportes legais de abrangência internacional que defendem 

a proteção dos direitos as crianças e adolescentes, tendo em vista que nos países 

chamados “em desenvolvimento” as desigualdades sociais são ainda mais profundas 

e agudizam as condições de vida dessa população que precisa de atenção especial 

para seu desenvolvimento.  

No Brasil, dispomos de legislações específicas regem os direitos da população 

infanto-juvenil. Em 1988 a Constituição Federal deu o primeiro passo e em 1990 foi 

criado no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, através da Lei nº: 

8.069/1990, onde estes passam a ser identificados como sujeito de direito, orientando, 

a partir desse período, todas as políticas sociais pertinentes ao direito da criança e do 

adolescente. Esta lei explícita a responsabilidade de do conjunto da sociedade de 

resguardar os direitos desse segmento social:  

  

  
"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao lazer e à profissionalização, à 

liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária,  

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,  

exploração, violência crueldade e opressão" (BRASIL, 1988).  

  

  

O ECA integra e articula o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente, que tem como finalidade viabilizar os direitos da criança e do 

adolescente de forma integral: “direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, 

coletivos difusos” (FARINELI; PIERINI,2016, p.64-65).    

  

  
A afirmação dos direitos da criança e do adolescente pela comunidade 

internacional se consolidou na Convenção dos Direitos da Criança, que 
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rompe a ideia de criança objeto. A Convenção aprovada pelas Nações 

Unidas, em 1989, adota linha similar de outros instrumentos internacionais ,  

acolhe a concepção da proteção integral à população infanto-juvenil, e 

reconhece a esse segmento os direitos de todos os cidadãos. Em 
consonância a esses princípios, a doutrina da proteção integral foi adotada 

na Constituição Federal de 1988 (art.227), contrapondo-se à doutrina da 

situação irregular que norteava o entendimento e ações do Código de 

Menores (1979). A criança e ao adolescente foram reconhecidas como 

detentores de direitos próprios do exercício da cidadania, ressalvada sua 

condição de pessoa em processo de desenvolvimento (IBID, p. 64).  

  

Quando falamos nesses sujeitos sociais, nem sempre temos uma clara 

dimensão de seu contingente ou dos recortes que existem nesse segmento. Falar “o 

adolescente” apenas, como termo homogêneo, invisibiliza tantas distinções que ficam 

escamoteadas nos quantitativos divulgados pelo governo, mas os números podem ser 

um ponto de partida para se começar a falara esse grupo enquanto segmento 

populacional heterogêneo e com características bem distintas. Desta forma, partindo 

dos dados do IBGE de 2004, sabemos que o Brasil tem o equivalente a mais de  

  

  
[...] 25 milhões de adolescentes, ou seja, pessoas na faixa etária a partir de 

doze anos e com menos de dezoito anos, o que corresponde 

aproximadamente a 15% da população. É um país marcado por uma intensa 

desigualdade social, reflexo da injusta concentração de renda, pois 1% da 

população rica detém 13,5% da renda nacional, contra os 50% mais pobres,  

que detêm 14,4% desta (IBGE, 2004)  

  

  

As desigualdades sociais que crianças e adolescentes enfrentam 

cotidianamente constituem-se como partes das expressões das condições 

econômicas, políticas e sociais da acumulação capitalista contemporânea, que 

também se manifesta através de múltiplas opressões, desumanizações e injustiças 

sociais. Um retrato da desigualdade presente entre a juventude aponta que,  

  

  
[...] os/as jovens de baixa renda estão concentrados/as na região Nordeste 

(51,7% do total do país) e são majoritariamente negros/as (70,9%), resultado 

da nossa formação social e histórica. As desigualdades entre jovens 

brancos/as e negros/as refletem-se nos mais diferentes aspectos da vida 

social, configurando-se menores oportunidades para a juventude negra. Na 

área educacional, por exemplo, o número de jovens negros/as analfabetos/as 

é quase duas vezes maior que o de jovens brancos/as. No ensino superior,  

essa desigualdade é ainda mais estarrecedora: na faixa etária de 18 a 24 

anos, a taxa de frequência para os/as brancos/as é 19,8%, enquanto para 

os/as negros/as é de 6,9% (CASTRO; AQUINO; ANDRADE,2009, apud 

CFESS,2014).  
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Desta forma, pensar a adolescência na contemporaneidade requer considerar 

essa realidade que abrangem o cotidiano do adolescente em diversas dimensões: 

econômica, social, cultura (FRAGA, 2003, p.11-12). Tal desigualdade se refere as 

expressões da questão social que se originam nas relações de produção e reprodução 

social, através da centralização de poder e riqueza de determinada classe e setores 

dominantes, gerando uma situação de pobreza nas classes menos favorecidas 

(PIANA, 2009, p. 52).  

Como todos os demais segmentos da sociedade capitalista, a adolescência 

também se divide a partir de classes sociais, o que implica na construção de diferentes 

modos de desenvolvimento físico e psicológico entre os sujeitos desde a infância, com 

acessos diferentes à bens, serviços e usufruto de padrões de vida díspares.   

Na classe dominante o adolescente possui melhores condições de se 

desenvolver biologicamente e sua personalidade, bem como maiores possibilidades 

de desfrutar dessa fase da vida com maior liberdade e possibilidades de escolhas, 

ampliando seu leque de oportunidades. Já na a classe trabalhadora, o adolescente 

depende dos serviços públicos de saúde, educação, habitação, etc., para seu 

desenvolvimento, possuindo um reduzido leque de escolhas e possibilidades.   

  

  
A maioria dos direitos econômicos, sociais e culturais é negada a este 

segmento da população. A educação formal não se mostra adequada à atual 

conjuntura da juventude e são negados o acesso ao trabalho e aos meios 

legais de geração de emprego e renda. (FRAGA, 2003, p. 10).  

  

  

Dentre tantos fatores que estamos atravessando na conjuntura atual, os 

adolescentes lidam – para além das questões inerentes ao fato de adolescer -, com 

diversas consequências da crise econômica atual, como o desemprego estrutural, o 

desresponsabilização do Estado pela questão social, o desmonte das políticas 

públicas, a desvinculação de direitos trabalhistas, o controle repressivo do espaço 

urbano pela hegemonia burguesa, as altas taxas de trabalho infanto-juvenil e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outras mazelas sociais de que 

padece a classe trabalhadora e subalternizada pelo binômio burguesia-capital 

(VASCONCELOS; MORGADO, 2005). Muitas vezes precisa se inserir precocemente 
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no mercado de trabalho para contribuir com o sustento da família, e com isso não 

consegue vivenciar plenamente a própria adolescência.   

Mesmo dentro da classe trabalhadora existem diferentes níveis de acesso a 

bens e serviços, especialmente os espaços de socialização como o lazer e a cultura. 

Estes podem se mostrar mais ou menos disponíveis para determinados adolescentes, 

a depender do poder aquisitivo que possui, pois tudo é regulado pelo mercado. Por 

isso, conforme Farinelli e Pierini (2016, p. 64), este segmento precisa da “proteção da 

família, da sociedade e do Estado, devendo este último atuar mediante políticas 

públicas e sociais na promoção e defesa de seus direitos”.  

Uma das formas de se combater essas desigualdades e violações direitos que 

atingem as crianças e adolescentes é a luta coletiva pela consolidação da perspectiva 

dos direitos sociais como responsabilidade do Estado, bem como sua defesa nos 

discursos e nas ações interventivas dos diversos profissionais que atuam na área das 

políticas públicas.   

  

  
Na promoção dos direitos, é exigido o engajamento de órgãos públicos,  

representantes da sociedade civil e pessoas da comunidade, uma vez que é 

dever de todos promover e efetivar os direitos da população infanto-juvenil 

através da elaboração e implementação da política de atendimento, que é 

função essencial do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. O 

controle da efetivação dos direitos é o espaço específico para o 

acompanhamento, avaliação e monitoramento dos mecanismos de promoção 

e defesa dos direitos, consistindo, portanto, em espaço de vigilância que será 

exercido prioritariamente pela sociedade civil organizada, por organismos 

institucionais e mistos, como o Conselho de Direitos (FARINELLI; PIERINI,  

2016, p. 63).  

  

  

O Brasil não será um país de oportunidades para todos enquanto um 

adolescente negro continuar a conviver com a desigualdade que faz com  que ele 

tenha quase quatro vezes mais possibilidades de ser assassinado do que um 

adolescente branco; enquanto os adolescentes indígenas continuarem tendo três 

vezes mais possibilidades de ser analfabeto do que os outros meninos e meninas; ou 

ainda enquanto a média nacional das meninas de 12 a 17 anos que já engravidaram 

for de 2,8% e na Amazônia essa média (UNICEF, 2011, p. 5).  

Contudo, no atual contexto, os “adolescentes são frequentemente considerados 

os responsáveis pelo aumento da violência, em especial no caso dos adolescentes 

pobres” (RIZZINI; ZAMORA; KLEIN, [200?] década provável, p. 01). Embora exista 
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uma estreita relação do aumento da pobreza com o aumento dos índices de violência, 

esta não é uma exclusiva dos segmentos maus pauperizados.   

Esse viés moralizador aponta a população pobre como responsável pela sua 

condição de pobreza, naturalizando a desigualdade e atrelando a pobreza à 

criminalidade, construindo e generalizando também um estereótipo social do jovem 

perigoso (RAUTER, 2002). A criminalização da adolescência pauperizada gera um 

perigoso mito de que o adolescente pobre é perigoso para a sociedade, ainda mais se 

for negro e morador das favelas e periferias (Ibid, p. 07-08).    

Nesse debate nos deparamos com a questão da relação das drogas com a 

adolescência, seja esta uma relação de comércio ou consumo. Importante apontar 

que esses adolescentes em situação de vulnerabilidade social também transitam 

pelo espaço escolar, evidenciando a importância da abordagem deste assunto no 

âmbito da educação, tanto entre os alunos quanto pelos educadores e demais 

agentes do Estado que atuam no âmbito escolar.   

A culpabilização do adolescente que faz uso da droga tem a ver com a 

moralização dos processos de drogadição pela sociedade burguesa, sendo a 

população pobre os principais alvos da política de “guerra às drogas” e do discurso 

proibicionista. O projeto de combate às drogas encontra no apelo popular e na 

comoção social acerca do seu consumo pela população infanto-juvenil, um 

posicionamento radicalizado e truculento de combate as substâncias consideradas 

ilícitas, desconsiderando muitas vezes suas implicações.  

Esse discurso sobressai a preocupação do consumo de tais substâncias pelos 

jovens, como pessoas ainda em processo de formação. Desta forma, é necessário 

nos aprofundar e conhecer melhor as peculiaridades existentes no uso abuso de 

determinadas substâncias que podem levar a dependência química, bem como das 

repercussões e desdobramentos que esses processos de drogadição promovem na 

vida, na saúde e nas relações sociais desses sujeitos (CASTRO, ROSA, [200?] data 

provável, p. 01).   

  

  
É indiscutível a importância de se perceber todas estas questões que 

envolvem a abordagem legal que se dá a criança e ao adolescente na nossa 

sociedade para compreender os elementos que dizem respeito ao uso de 

substâncias psicoativas e a dependência química entre esta parcela da 

população. Contudo, somente o conhecimento das questões legais e jurídicas 

não permite compreender todos os pormenores que estão envolvidos na 
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dependência química entre crianças e adolescente. Deve-se buscar o 

conhecimento sobre o indivíduo, a família, a sociedade, a cultura, a economia,  

a política e, entre outros (SILVA; et al, 2016, p. 107).  

  

  

A atual sociedade relega esse grupo a uma condição invisibilizada no espaço 

urbano, ao mesmo tempo em que os criminaliza e os estigmatiza pela sua condição 

de pobreza. Com isso, a vulnerabilidade da adolescência em contexto de drogadição 

na atualidade fica agravada pelo intenso processo de violação de direitos que atinge 

a população mais pauperizada.   

Esta condição também se apresenta quando o adolescente reside em áreas de 

conflito armado, quando se encontra em situação de rua, também delas questões 

relativas à evasão escolar, à violência doméstica, ao trabalho precoce, ao racismo e 

as opressões de gênero que geram diversas formas de violência, dentre outros 

exemplos.  

Indo além destes exemplos, considerando os diversos conflitos existentes na 

sociedade e seus desdobramentos, a adolescência, a infância e a velhice, são grupos 

consideráveis vulneráveis, o que aponta uma necessidade emergencial de 

avançarmos na consolidação das políticas de proteção integral para essa população. 

Essa proteção social integral o direito à sobrevivência, ao desenvolvimento pessoal e 

social, bem como à integridade física, psicológica e moral.   

No preâmbulo do documento construído e divulgado na Convenção sobre os 

Direitos da Criança, adaptada pela Assembleia Geral nas Nações Unidas em 1989 e 

ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990, reafirmam-se os   

  
[...] o facto de as crianças, devido à sua vulnerabilidade, necessitarem de uma 

proteção e de uma atenção especiais, e sublinha de forma particular a 

responsabilidade fundamental da família no que diz respeito aos cuidados e 

proteção. Reafirma, ainda, a necessidade de proteção jurídica e não jurídica 

da criança antes e após o nascimento, a importância do respeito pelos valores 

culturais da comunidade da criança, e o papel vital da cooperação 

internacional para que os direitos da criança sejam uma realidade (UNICEF, 

1990, p. 03).  

  

  

Precisamos de uma abordagem do problema que fuja do binômio causa-efeito 

em que se baseia a regulação legal e jurídica quando se debruçam sobre a questão 

da drogadição de crianças e adolescentes. É impossível abordar essa questão apenas 

pela ótica da legalidade (ou, ilegalidade nesse caso), porque essa leitura deixa de fora 
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diversos outros fatores que são necessários para entender a totalidade do contexto 

das crianças e adolescentes que fazem uso de drogas. Por isso é necessário um olhar 

direcionado para a perspectiva da defesa dos direitos negados ao adolescente em 

situação de dependência química, problematizando as principais causas e 

consequências do consumo de drogas nessa fase da vida.  

  

  

2.2 A questão das drogas  

  

  

Falar sobre drogas é deveras polêmico pois se trata de um tema abrangente e 

complexo, carregado de crenças moralizantes, padrões de comportamento 

discriminatórios e processo de mitificação. Por isso é necessário revistar a origem 

histórica da proibição das drogas para entender seu significado e consequências 

atuais, como forma de enfrentar o preconceito e a discriminação social sobre a 

população em situação de drogadição.   

Na linguagem do dia a dia usamos a palavra “droga” para atribuir um significado 

negativo a algum fato ou objeto, como algo ruim e sem qualidade. Porém, na 

linguagem médica, ela é quase sinônimo de medicamento. Segundo o Centro 

Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) 5 atualmente a 

medicina define como Droga qualquer substância capaz de alterar a função dos 

organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento.  

Contudo, ao longo da história recente, a palavra “droga” assumiu um sentido pejorativo 

ao reiterar apenas uma dimensão que a caracteriza, em detrimentos de outras 

interpretações inclusas e escamoteadas em seu significado teórico.   

  

  
A palavra droga é utilizada de maneira genérica para incluir toda série de 

substâncias muito distintas entre si, inclusive em sua capacidade de alterar 
as condições psíquicas e/ou físicas, que têm em comum exclusivamente o 

fato de haverem sido proibidas” (OLMO, 1990, p. 22).  

  

  

                                                 
5 CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS. O que são Drogas Psicotrópicas. 

Universidade Federal De São Paulo – UNIFESO.  
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Segundo o antropólogo MACRAE (2001), a droga pode assumir diferentes 

significados em diferentes ocasiões, o que amplia muito o escopo do que pode ser 

uma droga ou não. Nessa linha de raciocínio, qualquer substância, comercializada 

livre ou ilegalmente, pode ser considerada uma droga. Para o autor, segundo sua 

análise dedutiva a partir de outros estudos antropológicos da mesma questão, uma 

substância química só se torna uma droga quando provoca dependência dentro de um 

determinado contexto de relações (Ibid). Esta compreensão é bastante presente no 

senso comum, apesar de militada cientificamente.   

Uma explicação mais contundente sobre o termo é apresentada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que   

  

  
[...] define que qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a 

propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, causando 

alterações em seu funcionamento é tida como droga, sendo identificadas 

como drogas psicotrópicas, conhecidas também como substâncias 

psicoativas. Incluem-se aí as substâncias que são usadas com a finalidade 

de promover efeitos benéficos como medicamentos e que mesmo produtos 

de uso doméstico possuem este poder de causar alterações no cérebro. Vale 

lembrar que nem todas as substâncias psicoativas têm a capacidade de 

provocar dependência. Sendo que a dependência química se caracteriza por 

um estado em que o indivíduo não mais consegue realizar suas atividades 

cotidianas de forma plena por causa do uso descontrolado de uma ou mais 

substâncias ou devido aos efeitos adversos deste uso (SENAD, 2013 apud 

SILVA et al., 2016, p. 103).  

  

  

O estudo da evolução da toxicomania, aponta que o efeito puramente fisiológico 

da droga importa pouco, já que se trata de compreender a interpretação que o 

indivíduo dá a essas experiências, de seu estado e da motivação que o impele a um 

consumo repetido da droga (MACRAE, 2001, p 02). Cada sociedade faz um uso 

distinto e particular da droga, sendo este religioso, ritualista, mítico, lúdico, cultural, 

medicinal, recreativo, etc. Cada indivíduo também faz uso da droga da forma como 

“considera indispensável à satisfação de suas principais necessidades no plano social, 

cultural, afetivo e cognitivo” (BUCHER, 1992, p. 160-162).  

O consumo de drogas não é um fato novo. Seu uso está relacionado à própria 

história da humanidade, onde as drogas foram e são, até hoje, fundamentais para o 

desenvolvimento de remédios, bebidas e diversos outros produtos capazes de atender 

as necessidades humanas, o que evidencia a relação intrínseca do homem com a 

natureza na sua dimensão ontológica. De acordo com Silva (2013), isso é 
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compreensível, visto que nas inúmeras plantas encontradas na natureza contém 

substâncias alucinógenas, analgésicas e venenosas que, durante longo tempo, foram 

usadas como bálsamos, unguentos, chás e anestésicos, dentre outras necessidades.  

  

  
Como tão bem coloca MacRae (2007), ainda na Idade Média o uso de 

substâncias psicoativas, quando se revelava como dependência, um vício,  

recebia um tratamento da Igreja como pecaminoso e relacionado à bruxaria,  

podendo-se inclusive condenar o usuário à pena de morte. Com a aceleração 

da urbanização, da industrialização e a implantação de uma nova ordem 

média, o uso e abuso de vários tipos de drogas, no final do século XIX e início 

XX, passaram a ser problematizados, saindo da esfera religiosa para a da 

biomedicina, até mesmo por uma necessidade bélica de cuidar dos feridos 

através de substâncias mais potentes contra dor (MACRAE, 2007 apud 
SILVA, 2016, p. 104).  

  

  

Desde a pré-história os membros das diferentes culturas humanas têm sabido 

utilizar plantas e algumas substâncias de origem animal para provocar alterações de 

consciência com os mais variados fins.  O veneno e até mesmo os espinhos das 

plantas eram usados como sendo “uma proteção naturalmente desenvolvida contra a 

voracidade dos animais” (MACRAE, 2001, p. 03), configurando usos alternativos das 

drogas encontradas naquela época em múltiplas áreas que hoje são científicas. Muitas 

espécies de venenos naturais com efeitos analgésicos e entorpecentes foram 

utilizados por serem facilmente acessíveis, principalmente as substâncias que atuam 

no tratamento da dor.   

  

  
O uso das drogas para fins medicinais prosseguiu na Idade Média,  

encontrando-se inúmeras referências a esse respeito em documentos da 

época. Entre essas, ressaltam-se as do médico Paracelsus, o qual deveu 

grande parte de sua fama às doses generosas de ópio – a “pedra da 
imortalidade” – que receitava a seus pacientes. Não admira que o ópio fosse 

tão apreciado, já que o objetivo principal dos médicos era, até o final do século 

XIX, menos a cura das doenças do que a supressão da dor (SILVA, 2013,  

p.56).  

  

  

Tábuas sumérias do terceiro milênio A.C., cilindros babilônicos, imagens da 

cultura cretense-micênica e hieróglifos egípcios já mencionam os usos medicinais do 

ópio e o próprio Homero o menciona na Odisseia como algo que "faz esquecer 

qualquer sofrimento" (MACRAE, 2001, p. 03). Até o final do século XIX, o ópio e seus 

derivados reinaram de maneira praticamente absoluta, entre as sociedades tidas como 
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civilizadas, seja com intuitos medicinais ou recreativos, “tanto nos meios abastados 

quanto entre migrantes e classes operárias”, bem (SILVA, 2013, p. 56).  

Ele inaugurou “o comércio internacional de drogas, os conflitos internacionais sobre 

drogas, as máfias e as tentativas domésticas e multilaterais de controle” (Ibid). A partir 

desse período, ocorreu o início da popularização de outras drogas no mundo.  

Contudo, foi no contexto da sociabilidade capitalista que houve a massificação 

do uso de drogas, gerando um aumento da demanda produtiva ao adicionar 

característica de mercadoria fetichizada na ascendência do capital. Com isso, a droga 

passa a ser mais um tipo de mercadoria inserida na dinâmica capitalista (FERREIRA 

NETO, 2012, p. 37), envolvendo “um processo de produção em que se efetuam 

investimento de capital e trabalho para produzir mercadorias com o objetivo de vendê -

las num mercado e obter lucro” (Ibid, p. 39). Essas mudanças representaram um salto 

significativo no desenvolvimento da indústria farmacêutica6.  

Segundo, MacRae (2001), a temática dos entorpecentes somente surgiu no 

âmbito das relações internacionais a partir do século XVII, com as potências européias 

colocando o comércio do ópio como elemento da sua política mercantil na Ásia, sendo 

China e Índia as nações mais afetadas nesse período.  Silva (2013, p. 64-65) aponta 

que o cultivo e consumo de ópio na China era conhecido para propósitos medicinais 

desde o princípio da Era Cristã, sendo a utilização para fins recreativos restringida à 

nobreza e às elites, ou entre as concubinas, como maneira de preservar sua 

submissão.  

Entretanto, a campanha proibicionista que vigora no Brasil, veio exportada dos 

Estados Unidos no início do século XX, onde começou sua própria política de guerra 

às drogas abrindo as portas para o surgimento de organizações criminosas que se 

mantinham pela ação do mercado ilegal, o que configurou a hegemonia do tráfico de 

drogas em terras do Tio Sam. O narcotráfico adulterou a economia de vários países, 

se relacionando, progressivamente, à “lavagem de dinheiro, tráfico de armas e outros 

delitos” (SILVA, 2013). Dentro desse cenário, a América Latina e o Caribe também 

                                                 
6 As drogas foram sintetizadas, industrializadas e regularmente comercializadas a partir do século  

XIX: a morfina em 1804, a codeína (variação da morfina, que é uma variação do ópio extraída da 

Papoula) em 1832, a atropina (Beladona ou erva-moura mortal) em 1833, a cafeína em 1841, a 
cocaína em 1860, a heroína (outra variação da morfina, do ópio e da Papoula) em 1883 e a 

mescalina (Cacto Peiote) em 1896 (SANCHES, 2010, p. 44).  
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começaram a ser mercados consumidores das drogas que produziam, especialmente 

os setores mais populares (SILVA, 2013, p. 160-161).  

A década de 1980 marca, portanto, a consolidação de uma espécie de uma 

cruzada moral contra às drogas, que se estende até os dias atuais, legitimando uma 

Política de “Guerra às Drogas”. É nesse sentido que deve ser entendido o que 

chamamos aqui de dispositivo de Guerra às Drogas: não como a transnacionalização 

do combate às substâncias ilícitas, mas como um tipo de Estado de exceção, ou 

“estado de guerra”, que pode ser instalado sempre que for combater a suspeita da 

presença de drogas. O dispositivo de guerra às drogas supõe, portanto, a pronta 

identificação de um inimigo que deve ser derrotado a qualquer custo (SANCHES, 

2010, p. 88).  

A política de proibicionismo, portanto, escolhe a população mais empobrecida 

como alvo da ação repressiva que se justifica pelo “aumento da violência” (FERREIRA 

NETO, 2012, p. 37), como forma de sancionar suas ações militarizadas, 

implementando uma cultura de perseguição e punição aos grupos ditos perigos.   

Historicamente, no Brasil, a relação do Estado perante os mais pobres sempre foi 

permeada pelo controle coercitivo, a fim de preservar as bases da modernização 

conservadora aqui instaurada. Legitimadas pelo Estado e pela burguesia que se 

mantém intocada pelas ações policiais truculentas, o aparato repressor se debruça 

sobre os espaços das periferias e favelas, onde reside o estereótipo do usuário e do 

comerciante de drogas.  

Todavia, a abordagem truculenta com o repressivo discurso proibicionista não 

consegue dar conta de superar esta problemática na realidade, pois nega o aspecto 

social da questão atendo-se apenas aos discursos moralizantes e de culpabilização, 

tanto de que faz uso da droga quanto de quem comercializa a mesma (OLMO, 1990, 

p. 22). Abordar a temática de drogas numa perspectiva multidimensional e de 

interesse popular inclui situá-las como um problema de âmbito social, que impacta na 

questão da saúde pública e na realidade social em que estamos inseridos.   

Um importante aspecto que se percebe nas formas de relação do homem com 

as diferentes drogas na atualidade é identificar e analisar as diversas finalidades da 

drogadição, como a resistência ao modo de vida que se apresenta, e os diferentes 

aspectos inerentes aos processo de drogadição na contemporaneidade, como a 

configuração geopolítica das droga, a ofensiva conservadora inserida na política de 
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drogas adotada a nível nacional 7 , os potenciais danos causados à saúde e nas 

relações sociais. Dessa forma, é preciso considerar também a compreensão sobre a 

dependência química a luz da perspectiva da saúde pública, afastando os julgamentos 

morais e culpabilizadores.  

Contudo, a questão sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas (legais e 

ilegais) na contemporaneidade encontra-se atravancada por um debate engessado e 

enviesado por um teor simplista e moralista, o que acaba por impedir sua necessária 

reflexão. Junto à atuação da midiática, a política de “guerra às drogas” reproduz um 

discurso proibicionista que fomenta no senso comum uma imagem especificamente 

moralizante sobre tais substâncias: é ilegal, é mal e imoral, devendo, com isso, ser 

rechaçado sem quaisquer tentativas de compreensão da questão.  

Para o senso comum, o usuário de drogas é visto como um risco para a 

sociedade, marginalizada e rotulada como viciado ou traficante e por isso passível de 

punições, pois é incapacidade de superar o vício (MACRAE, 2001, p.14). Assim, a 

criminalização dos usuários de drogas de nada acrescenta ao debate, pelo contrário, 

até mesmo impede que avancemos enquanto sociedade civil para um entendimento 

mais heterogêneo e coletivo deste assunto tão complexo e grande relevância social, 

visto que atingir uma parcela significativa da população.   

Para manter o status quo da atual sociedade do capital as elites econômicas 

elegem uma classe social, um território, uma raça ou uma comunidade para destilar 

sua rotulação pejorativa de “drogados” (BUCHER,1996, p. 51-58). Segundo MacRae 

(2001), essa prática discriminatória ocorre porque é mais fácil impor censura moral e 

punições legais aos sujeitos sociais mais vulnerabilizados socialmente.  

Na verdade, conforme Sanches (2010, 2010, p. 103) isso evidencia que a 

“principal razão para a manutenção do proibicionismo no Brasil, afora as pressões 

estadunidenses, é a de que esse dispositivo de exceção posto em funcionamento pela 

Guerra às Drogas” corporifica uma clara tentativa de estabelecer uma forma direta de 

controle social sobre alguns segmentos da população: em especial os indivíduos que 

trabalham no comércio varejista da droga, ocupando cargos operacionais de alta 

                                                 
7 Vide as publicações atuais voltadas para o tratamento da questão das drogas que possuem 

conteúdos “[...] cheios de preconceitos morais, dados falsos e sensacionalistas, onde se mistura à 

realidade com a fantasia, o que só contribui para que a droga seja assimilada à literatura fantástica” 

(OLMO, 1990, p. 22).  
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rotatividade e ampliando o sistema penitenciário, quando não são mortos em 

confrontos, pois são estes o alvo principal da ação da polícia8.   

Nesse contexto, o discurso conservador que demoniza tanto o usuário quanto 

o traficante, fomenta uma abordagem agressiva de combate à produção, consumo e 

comércio de drogas. Esses julgamentos equivocados subsidiaram a estratégia 

adotada há anos por diversos países em travar uma guerra contra as drogas, 

envolvendo interesses políticos, econômicos, culturais, ideológicos e religiosos.   

  

  
O estado de exceção impetrado pela guerra às drogas, como podemos 

constatar com certa frequência nos meios midiáticos, extrapola a suspensão 

dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Esse permanente estado 

de guerra revela na figura do combate ao inimigo sua faceta mais cruel: a 

legitimação social do caráter mutável do traficante de “drogas”. A vida desses 

indivíduos não está apenas desprovida de direitos, mas da própria qualidade 

humana, pois pode ser extinta sem que se cometa homicídio (SANCHES, 

2010, p. 102).  

  

Entretanto, a proibição não foi capaz de acabar com o consumo dos psicoativos 

consideradas ilegais, pelo contrário, tem provocado diversas consequências para a 

humanidade, legitimando formas de repressão que a longo prazo demonstram a  

  

  
[...] ineficiência no controle do aumento da produção de drogas e dos 

mecanismos do tráfico; o aumento da repressão policial contra a população 

mais pobre seja nos países produtores, seja nos países afetados pelo tráfico;  

a criminalização do usuário, a quase inexistência de centros de tratamento de 

reabilitação bancados pelo Estado; o reforço dos mecanismos de cooperação 

dos grupos criminosos com os agentes estatais (FERREIRA NETO, 2012, 
p.37- 38).  

  

  

A ênfase dada ao uso das drogas por um setor específico da população 

facilmente estigmatizável, desvia a atenção da necessidade do maior prevenção e 

controle do consumo destas substâncias, seu uso generalizado e os efeitos 

indesejáveis do proibicionismo (MACRAE, 2001, p. 14). Embora as drogas na 

atualidade estarem impregnadas dessa característica de “mal”, os processos de 

                                                 
8 “Nos últimos 5 anos, „as polícias brasileiras mataram o equivalente ao que as polícias dos EUA em 

30 anos‟ e „Ao menos 6 pessoas foram mortas por dia pelas polícias brasileiras em 2013”” (FIORE, 

2012 apud WALKER, 2014, p. 87, 2014).  
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drogadição não devem ser vistos sob uma ótica reducionista e conservadora que 

aponta o homem como corrompido e suscetível à perdição.  

  

  
Frente a estas colocações se tornou evidente que a atenção do Estado em 

relação à dependência química e ao uso de determinadas substâncias 

psicoativas, ao longo do tempo, foi centralizando-se no combate a 

determinados produtos, simplesmente perdendo o foco sobre questões 

socioculturais que se entrelaçam neste contexto, deixando de perceber as 

possibilidades eficazes de prevenção, ou seja, assumindo uma postura 

meramente proibicionista (SILVA et al., 2016, p 105).  

  

  

Com o advento da doutrina neoliberal e a negligência do Estado na regular das 

relações econômicas e sociais, se tornando mínimo para o atendimento social e 

máximo para os interesses da burguesia, origina-se novas expressões da questão 

social e com isso novos desdobramentos da questão das drogas na sociedade: 

aumento do número de trabalhadores informais e desempregados, precarização e 

desmantelamento de instituições e das políticas sociais, aumento da violência urbana, 

principalmente em áreas controladas pelas instituições militares, extermínio da 

juventude negra e pobre, banalização da própria violência com grande participação da 

mídia social, criminalização das lutas populares e instauração de uma cultura do 

medo, funcional a manutenção da ordem sob forte controle  repressivo.  

O clima de medo instaurado por esta campanha de “guerra” legitima o sistema 

repressor engendrado pelo Estado, que se destina a perseguir, prender e punir a 

massa de empobrecida que depende deste comercio para sua subsistência, sendo 

maior alvo de extermínio dessa política repressora.  

A mídia tem contribuído fortemente na construção de um pensamento 

hegemônico no senso comum que reforça a alienação ao assunto das drogas e 

instaura essa cultura de medo das classes consideradas perigosas e dos territórios 

por ela frequentados.  Isso porque os meios de comunicação em massa são grandes 

formadores de opiniões, contudo cooptadas pelo grande capital (FERREIRA; 

NETTTO, 2012).   

O pânico instaurado e altamente veiculado na mídia, cooptada pelo capital, 

decorre da correlação que esta faz da violência no espaço urbano com as drogas e as 

classes menos favorecidas, como sendo estas responsáveis pelo uso e pelo tráfico. 

Também se relaciona no imaginário popular do senso comum a equivalência do 
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usuário de drogas com a figura do traficante, reforçando um viés moralizador e punitivo 

sobre ambos sem distinção (WALKER, 2014, p.88-90).   

Esse medo afeta as relações dentro do território urbano e impõe uma nova 

ordem social que alimenta e legitima a “manutenção dos mesmos mecanismos de 

controle social e formas de repressão da época da ditadura, legitimando ainda mais a 

ampliação do investimento na chamada „luta contra o crime‟” (Ibid).  

Com isso, empresas vinculadas aos setores de armamento e segurança têm 

tido lucros exorbitantes na atualidade devido essa cultura do medo que se instalou no 

imaginário popular, como o aumento pela demanda de câmeras de segurança tanto 

nos espaços públicos quanto privados, o investimento em tecnologias de segurança e 

ampliação de recursos humanos, dentre outros exemplos. (FERREIRA; NETTO, 

2012).  

Desta forma, a questão das drogas na atualidade encontra-se relacionada a 

negação de direitos que sofrem os diversos setores sociais que transitam nesse 

espaço de drogadição, o que evidencia diversos desdobramentos da questão social 

sobre a qual trabalha o Serviço Social, na perspectiva de defesa dos direitos da classe 

trabalhadora. Ou seja,   

  

  
[...] o debate contemporâneo sobre os usos de drogas na realidade brasileira 

tem profunda relação com o debate sobre a questão social, daí a importância 

de um posicionamento fundamentado e coerente com o projeto profissional 

do Serviço Social diante do uso de drogas como prática social e das respostas 

formuladas pela sociedade brasileira à essa prática (CFESS, 2011, s/p).  

  

  

Por isso precisamos fazer resistência à política de “guerra às drogas” como 

única forma viável de garantir a segurança no espaço urbano, ao mesmo tempo em 

que nega direitos às classes marginalizadas.  

Assim, pensar a questão das drogas inclui inserir o próprio Serviço Social como 

mais uma profissão que pode contribuir com esse necessário debate multidisciplinar 

(Ibid). A questão das drogas se relaciona com o objeto de trabalho do Serviço Social, 

que é a questão social, pois seus desdobramentos reproduzem diversas expressões 

de desigualdades oriundas da relação capital/trabalho. Ademais, a condição de 

vulnerabilidades que o capitalismo gera nos processos de inserção social e produção 

de subjetividades, que também é objeto de intervenção da profissão, pode vir a ser 
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uma via de acesso às drogas por parte dos segmentos populacionais marginalizados, 

seja uma droga legalizada ou mesmo ilícita.  

O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo admitido 

e até incentivado pela sociedade, vide a propaganda de consumo que aumentou nos 

últimos tempos, sendo veiculada na mídia cooptada ao capital, que faz uma clara 

apologia ao uso de formas lícitas de drogas como formas de socialização, usufruto 

ideal da vida e sinal de independência e sucesso. Esse é um dos motivos pelos quais 

ele é encarado de forma diferenciada, quando comparado com as demais; como se a 

mera legalidade dessa droga a se torna não só consumível, mas permissível de ser 

incentivada sem prejuízo da moralidade burguesa. Isso afeta as crianças e 

adolescentes porque esse segmento faz muito uso dos meios de comunicação 

populares que apregoam a lógica do consumo também para as drogas lícitas, com o 

aval do Estado (OLMO, 1990).   

Apesar de sua ampla aceitação social e massificação do consumo, o uso de 

bebidas alcoólicas, quando excessivo, pode vir a ser um problema, principalmente 

para a juventude tão suscetível aos excessos no afã de buscar e vivenciar novas 

experiências com seus pares e com o mundo ao seu redor. Além dos inúmeros 

acidentes de trânsito e das bebidas alcoólicas como o álcool, o vinho, a cerveja, os 

destilados e estilados), o consumo do álcool atrelado à uma lógica de composição da 

sociabilidade imputa aos jovens uma necessidade de se afirmar enquanto coletividade 

e participar desse consumo também como forma de aceitação social (SANCHES, 

2010).  Assim, como mostrado na história dos processos de drogadição, as drogas 

lícitas quando consumidas em excesso podem vir a ser tão perigosas para os jovens 

quanto o uso de drogas ilícitas que geralmente está associado no imaginário popular 

à violência. Sem mencionar ainda que o consumo desenfreado de drogas lícitas pode 

levar a um estado de dependência química, vide o alcoolismo (MACRAE, 2001).  

Dessa forma, o consumo excessivo do álcool é uma importante questão de 

saúde pública, especialmente nas sociedades ocidentais onde o aumento do consumo 

abriu uma nova demanda de mercado, sendo uma mercadoria de alto poder comercial 

para o capital, mesmo acarretando em mais custos para a saúde pública por aumentar 

exponencialmente os riscos de acidentes e provocar inúmeras patologias a longo 

prazo, além de prejuízo geral da qualidade de vida em razão de um consumo 

desenfreado. Os custos para tratamento das complicações decorrentes do uso 
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abusivo são igualmente onerosos para o Estado quando vem a interditar a capacidade 

do indivíduo de prover a si e a sua família quando o abuso da substância por tempo 

prolongado decorre em alcoolismo, por exemplo, que é uma doença que carece de 

tratamento complexo e a longo prazo. Nesse ínterim se insere a prevenção como 

alternativa mais saudável para o indivíduo e menos onerosa para os cofres públicos 

(DETONI, 2009).  

Abordar essa pauta da drogadição é fundamental para quebrar o silêncio em 

torno das drogas que apenas fortalece a criação de tabus, visto o crescente e inegável 

aumento do consumo de drogas pela população em geral, mas, especialmente por 

crianças e adolescentes que nem deveriam fazer uso destes devido a se encontrarem 

em processo de formação, precisando serem protegidos do precoce contato com tais 

substâncias, o que demanda mais investimos em políticas de prevenção e proteção 

social com desejável aumento da responsabilização do Estado sobre a problemática 

da drogadição (IBID).   

É quase considerado comum na atualidade o uso de algumas drogas, devido 

ao processo de naturalização desse comportamento tido como aceitável na vida 

social, não só no Brasil como em outros países (D´AMICO& MCCARTHY, 2006). O 

Brasil, portanto, não é exceção, em nosso meio é muito comum entre os estudantes o 

uso de medicamentos como ansiolíticos benzodiazepínicos, anfetamínicos, 

anoréticos, além de inalantes/solventes e energéticos etc. Além disso, pesar da 

grande maioria dos estudantes afirmarem nunca ter consumido qualquer droga ilegal, 

ao longo dos anos observou-se crescente relato de consumo de maconha e cocaína 

(GALDURÓZ, et al., 2004b).  

Dentre as drogas depressoras, alucinógenas e estimulantes mais consumidas 

pelos jovens, figura no álcool a droga considerada mais aceita e popular entre os 

adolescentes. Segundo o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – 

SENAD (2018), o álcool é a droga mais usada pelos jovens e é responsável por 80% 

das internações hospitalares por intoxicação de drogas no Brasil. O Brasil é um dos 

recordistas Mundiais de acidente de trânsito: cerca de 50 mil mortes por ano, sendo 

que o uso de álcool está relacionado a cerca de 70% dos acidentes fatais.  

Tais substâncias podem ser adquiridas apesar do controle, em diversos 

estabelecimentos comerciais e frequentemente disponíveis nas prateleiras das 

residências desses jovens. Esses aspectos devem ser levados em consideração em 
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eventuais programas de prevenção ao uso de drogas. Principalmente porque o 

controle sobre as drogas lícitas é ainda insuficiente, principalmente por parte do  

Estado, por serem drogas consideradas “menos prejudiciais” simplesmente pelo fato 

de serem legalizadas.   

Têm sido observadas algumas diferenças de gênero nos levantamentos 

brasileiros sobre o consumo de drogas pela juventude que se encontra ligada a 

processos de drogadição: enquanto os meninos apresentam maior predisposição e 

incidências ao consumo de drogas ilegais, as meninas fazem maior uso, e de forma 

recorrente e frequente, por medicamentos controlados sem receita médica (SOARES; 

JACOB, 1989).  

Segundo o SENAD (2018) a partir das políticas adotadas pelo Estado para 

inferir na problemática que envolve a questão das drogas, os pressupostos adotados 

pelas políticas incluem reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso 

indevido, o dependente e o traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada. 

Para se falar em desmistificação da droga aqui no Brasil, urge falar da perspectiva de 

uma abordagem efetuada de forma igualitária, sem discriminação, as pessoas 

usuárias ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. Assim, essas políticas 

formuladas e implementadas visam garantir o direito do usuário de drogas receber 

tratamento adequado como qualquer outra pessoa com problemas decorrentes do uso 

indevido de drogas.   

Em relação ao uso de drogas pelas escolas públicas e privadas, os dados 

revelam que nas escolas privadas o uso gira em torno de (30,7%); sendo, no ano 

(13,6%) e no mês, (6,2%). O que gera números que são maiores do que nas escolas 

públicas: (respectivamente, 24,2%, 9,9% e 5,3%). Entretanto, o contrário ocorre 

quando se considera o uso abusivo, relatado por 1,2% dos estudantes da rede pública 

e por 0,8% da rede privada (SANCHES, 2010). Sobre essa diferença é essencial 

problematizar que, a partir dos dados demonstrados, parece ocorrer um consumo 

menor de drogas em jovens que estudam na escola pública, ao mesmo tempo em que 

a juventude mais pobre tem maior índice de abuso de drogas (WALKER, 2014).  

O comércio varejista de drogas, denominado “tráfico”, pode construir no espaço 

em torno da comunidade escolar uma possível clientela, já que nesse período da vida 

que se configura entre os 12-18 anos os jovens são muito  
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“influenciáveis”, dado esse contexto de novidades e expectativas geradas nessa fase 

da vida em processo de formação e maturação (ÁVILA, 1998, p.152). Sem falar que 

essa juventude pauperizada cujos cotidianos possuem maiores agravos e opressões 

de raça, gênero e classe, implica numa maior vulnerabilidade por partes desses 

sujeitos, com aumento significativo do risco destes se exporem ao uso de drogas, tanto 

em função da proximidade territorial quanto em razão dessa fase que vive essa 

juventude; fase de formação da personalidade, da sociabilidade, dos afetos e de toda 

a construção da vida social. Por isso urge reformular as políticas de prevenção no 

sentido de compreender melhor as nuances e questões múltiplas e contraditórias que 

atravessam a questão do uso de drogas por jovens, considerando a periferia onde 

vivem, os impactos sociais e os diferentes graus de vulnerabilidade que estes sujeitos 

sociais apresentam por pertencerem a uma classe social pauperizada e 

subalternizada.      

Alguns estudos apontam que nos países em desenvolvimento há uma 

associação entre o uso de certas drogas e o baixo nível socioeconômico (MEDINA et 

al.,1978; BEAUVAI, 1988). Isto pode ser observado no Brasil quando nos debruçamos 

sobre a questão das crianças e adolescente em situação de rua, desprovidos dos 

recursos sociais necessários à uma vida digna em função dos interesses do capital 

hegemônico serem atendidos em detrimento dos direitos sociais e constitucionais, o 

que acirra as expressões da questão social (Noto et al., 2003).  

Com isso, torna-se necessária uma análise mais detalhada sobre a influência 

dos fatores socioeconômicos no padrão de consumo de drogas entre estudantes 

brasileiros, de modo a identificar as possíveis associações entre os aspectos que 

atravessam o uso de drogas pela juventude, posto que algumas análises de caráter 

mais moralista e viés conservador negligenciam os aspectos relacionados aos efeitos 

de pauperismo e vulnerabilidade social atrelados ao predomínio do sistema capitalista 

sobre a vida social.  

Por isso, precisamos nos debruçar sobre a heterogênea gama de 

determinações sobre o uso de substâncias psicoativas e a dependência química entre 

a população adolescente, de forma a aprofundada a análise das condições de 

vulnerabilidade que estes vivenciam no atual contexto histórico (SILVA, 2016).  

Ademais, a ação repressora engendrada pela política de “guerra às drogas “de 

viés proibicionista responsável pela marginalização e extermínio da juventude pobre 
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e negra nas últimas décadas 9 , evidenciando um projeto higienizador do espaço 

urbano. A operacionalização dessa repressão nas periferias e favelas se dá, 

principalmente, através da atuação da Polícia Militar, que age como comitê de 

execução sobre os segmentos populacionais marginalizados (SANCHES, 2010). As 

práticas violentas e discriminatórias perpetradas denunciam o flagrante   

  

  
[...] abuso de poder, as humilhações, as torturas e os assassinatos orbitários.  

Suas abordagens funcionam como um tribunal de rua, condenado e 

executando os possíveis suspeitos (por prisões, espancamentos ou até 

mesmo pela morte, legitimadas pela possibilidade dos registros de auto de 

resistência (WALKER, 2014, p.88).  

  

  

Como observado, a questão das drogas na atualidade tem um profundo impacto 

na adolescência, expondo um quadro de violação dos direitos fundamentais deste 

grupo. Além disso, a problemática da dependência química entre crianças e 

adolescentes também se configura, em seus múltiplos desfechos, numa das 

expressões da questão social que se apresenta na realidade social (SOARES; 

JACOB, 200).  

Superar as desigualdades que barbarizam a condição de vida de parte 

significativa da população se faz também por meio da resistência ao discurso 

moralizador sobre a juventude em processos de drogadição na atualidade. Além disso, 

precisamos construir formas de prevenção do uso de drogas na população infanto-

juvenil aliadas a perspectiva dos direitos humanos.   

Com isso, é essencial reafirmar a perspectiva de avanço dos direitos da criança 

e do adolescente, bem como sua plena consolidação, visando o atendimento integral 

e especial por parte da sociedade e do Estado no sentido de resguardar a vida e a 

saúde desta população, preservando seu direito à convivência familiar e comunitária.  

Portanto, cumpre a todos (no tripé família-sociedade-Estado) zelar pela efetivação dos 

direitos fundamentais da criança e do adolescente, sendo fundamental a atenção e 

investimento para garantia do atendimento da comunidade infanto-juvenil no combate 

à drogadição.   

 

                                                 
9 “Negros são 18,4% mais encarcerados e 30,5% mais vítimas de homicídio no Brasil” (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA apud WALKER, 2014, p. 89, 2014).  
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 3. PREVENÇÃO DE DROGAS NAS ESCOLAS  

  

Nesse capítulo falaremos sobre a necessidade da prevenção do uso de drogas 

em crianças e adolescentes em idade escolar e que transitam pela política de 

educação, sendo esta uma forma de violação de diversos direitos desses sujeitos 

sociais ainda em processo de formação. Pretendemos fomentar esse debate 

pontuando as políticas e programas apontados nas legislações brasileiras referente 

ao consumo de drogas na juventude, no intuito de fomentar respostas preventivas e 

pedagógicas que se utilizem do espaço da escola para promoção dos direitos relativos 

a esse público.   

Importante reiterar que não pretendemos aqui dar conta da complexidade deste 

debate, mas elucidar algumas reflexões necessárias dentro das limitações do próprio 

trabalho, entendendo a importância de construir estratégias que façam enfrentamento 

a esse problema de grande relevância social.   

Nessa construção coletiva, a escola pode ser um importante agente de 

informação e transformação, investindo no desenvolvimento de metodologias 

preventivas no que tange aos chamados “temas transversais”, como a questão das 

drogas. Com isso, impõe-se a necessidade de formação continuada dos profissionais 

da educação para colaborarem com o desenvolvimento de projetos pedagógicos que 

promovam respostas coletivas para a problemática das drogas reafirmando a 

responsabilidade do Estado na área das políticas públicas de prevenção e redução de 

danos (CASTRO, ROSA, [200-?] década provável, p. 01).  

Outras formas propositivas podem contar com a participação da família, da 

comunidade e das entidades da sociedade civil, compondo assim um leque de 

alternativas para se tratar a questão das drogas entre crianças e adolescentes para 

além da mera proibição e punição que se legitimam pelo senso comum e pela ótica 

moralista (ABRAMOVAY, CASTRO, 2005, p. 84-85).  

Desta forma, é preciso conhecer as estratégias adotadas pelo Estado no 

enfrentamento ao uso de drogas por crianças e adolescentes e na implementação de 

ações preventivas. Assim, será possível avaliar as possibilidades e potencialidades 

das políticas de prevenção voltadas ao enfrentamento dos processos de drogadição 

na população jovem.   
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3.1 Pressupostos legais sobre a prevenção ao uso de drogas nas escolas   

  

  

A política pública brasileira sobre drogas é comandada pela Secretaria Nacional 

de Políticas Sobre Drogas (SENAD), que foi criada pela medida provisória nº 1669, de 

1998 e posteriormente transferida para a estrutura do Ministério da Justiça pelo 

Decreto Nº 7.426, de 7 de janeiro de 2011. Essa política compreende a relevância da 

abordagem sobre o aumento do uso de drogas na sociedade em geral e, 

principalmente, pela juventude.   

Ela tem como objetivos principais:   

  

  
[...] promover e realizar, periódica e regularmente, levantamentos 

abrangentes e sistemáticos sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas, 

incentivando e fomentando a realização de pesquisas dirigidas a parcelas da 

sociedade, considerando a enorme extensão territorial do país e as 

características regionais e sociais;  

  
[...] assegurar, por meio de pesquisas, a identificação de princípios  

norteadores de programas preventivos (RESOLUÇÃO  
Nº3/GSIPR/CH/CONAD de 2005).  

  

  

Para as crianças e adolescentes que transitam em processos de drogadição na 

cena contemporânea, e meio ao contexto de agravo do pauperismo, violência urbana 

e múltiplas opressões, devido aos moldes da sociabilidade burguesa, o uso de drogas 

incorre em mais um elemento que sobrepõe novas formas de violações de direitos, 

maior pauperização e marginalização na vida social, com significativo agravo dos 

riscos à saúde desses sujeitos.   

Essa realidade é um desafio hercúleo de sobrevivência, onde precisam driblar 

a fome, a pressão policial, a negligência estatal, a segregação do espaço urbano, a 

falta de oportunidades de emprego e geração de renda, a suspensão ou fragilidade 

dos vínculos sociais, a não identificação com o espaço escolar, a exclusão escolar e 

social, dentre outros aspectos coercitivos e violadores que compõem a rotina da 

sociabilidade em tempos de domínio tanto do capital quanto da burguesia.  
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3.2. Debatendo a prevenção ao uso de drogas nas escolas    

  

No tocante à juventude que faz uso de drogas, apesar do considerável volume 

de informações acumuladas nos últimos anos, os mais abrangentes estudos 

realizados nas escolas brasileiras foram feitos apenas na rede pública de ensino. 

Existe uma grande carência de informação sobre os adolescentes da rede particular, 

dificultando ações preventivas para esse segmento social.   

Sobre o uso de drogas relacionado às diferentes classes, os dados nos 

mostram o que já seria de se esperar: é pequeno o número de alunos de escolas 

públicas provindos das classes socioeconômicas A e B (30,2%) quando comparado 

àquele das escolas privadas (72,6%); a diferença é ainda mais gritante quando apenas 

a classe A é considerada: 3,2% dos alunos nas escolas públicas contra 30,2% das 

escolas privadas (SOARES; JACOBI, 2000).   

O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo admitido 

e até incentivado pela sociedade. Esse é um dos motivos pelos quais ele é encarado 

de forma diferenciada, quando comparado com as demais drogas. Apesar de sua 

ampla aceitação social, o consumo de bebidas alcoólicas, quando excessivo, passa a 

ser um problema.   

Dessa forma, o consumo inadequado do álcool é um importante problema de 

saúde pública, acarretando altos custos para a sociedade e envolvendo questões 

médicas, psicológicas, profissionais e familiares.  

A adolescência é um período de desenvolvimento no qual tendem a ocorrer os 

primeiros episódios de uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas, o que torna esse 

período de grande vulnerabilidade.   

Alguns estudos apontam que nos países em desenvolvimento há uma 

associação entre o uso de certas drogas e o baixo nível socioeconômico (MEDINA et 

al.,1978; BEAUVAIS, 1988). Isto pode ser observado no Brasil, em meninos e meninas 

em situação de rua, crianças e adolescentes totalmente desprovidos de qualquer 

recurso social. Contudo, torna-se necessária uma análise mais detalhada sobre a 

influência dos fatores socioeconômicos no padrão de consumo de drogas entre 

estudantes brasileiros, de modo a identificar as possíveis associações entre tais 

aspectos.  



62  

  

Sobre a prevenção do uso de drogas por adolescentes, o levantamento 

realizado em 2004 pelo SENAD, abordou estudantes das 26 capitais brasileiras e 

Distrito Federal. Diferencia-se dos demais, no entanto, por ampliar o universo 

populacional abrangido ao incluir a rede privada de ensino. Neste sentido, ao delinear 

um amplo diagnóstico sobre a prevalência e os padrões de uso de diversas drogas, 

permite identificar as substâncias mais utilizadas por esta população, bem como os 

fatores de risco e proteção envolvidos.   

A legislação que versa sobre os direitos da juventude que é usuária de drogas 

precisa ser parte integrante e necessária para a mobilização conjunta entre escola, 

família, sociedade e Estado.   

Portanto, cumpre a todos (no tripé família-sociedade-Estado) zelar pela 

efetivação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente (em especial a vida 

e a saúde), sendo necessário o atendimento da comunidade infanto-juvenil no 

combate à drogadição. Somente dessa forma teremos crianças e adolescentes sadios 

de corpo e mente, protegidos e amparados por vínculos familiares e comunitários, bem 

como partícipes de uma sociedade realmente democrática.  

Algumas formas propositivas podem incluir a participação da família e da 

comunidade territorial onde se insere a juventude em processo de drogadição, 

compondo assim o leque de alternativas para se tratar a questão das drogas entre 

crianças e adolescentes, para além da mera proibição e punição que se legitimam pelo 

senso comum e pela ótica moralista (ABRAMOVAY, CASTRO, 2005, p. 84-85).  

A função didática sobre o problema das drogas é concebida como não sendo 

exclusiva da família, e há casos em que mesmo os pais reconhecem a importância de 

se utilizar outros meios para promover o diálogo sobre as drogas (Ibid, p. 84).   

Para consolidar e efetivar os direitos dos adolescentes é essencial oportunizar 

o desenvolvimento com vistas à emancipação, com a formação de cidadãos solidários 

e profissionais capacitados e valorizados, engajados em projetos de prevenção ao uso 

de drogas pela juventude, compondo sua vida social e contribuindo para sua 

sociabilidade, estimulando o vínculo familiar e as relações sociais.   

Nesse prisma, é primordial a construção de políticas intersetoriais que 

preconizem e enfatizem a efetivação do acesso a uma educação calcada em moldes 

mais libertários, que fomente nesses sujeitos a vontade de aprender, de participar e 

se inserirem ativamente no espaço escolar, cultivando nesses adolescentes que 
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fazem uso de drogas e massivamente são oriundos da classe trabalhadora, uma 

formação educacional que lhes é de direito, se tornando indivíduos críticos e 

engajados na construção de uma realidade social mais favorável a estes.  

Para que seja garantido o direito à saúde da criança e do adolescente no 

tocante ao tratamento contra as drogas, faz-se necessário observar as políticas de 

atendimento que abrangem os direitos previstos no ECA, segundo o qual se 

responsabiliza o poder público para fornecer gratuitamente àqueles jovens que 

necessitarem os recursos necessários tanto à prevenção quanto ao tratamento – o 

que vem de encontro às necessidades de preservação da vida e da saúde de crianças 

e jovens.   

Para que seja garantido o direito à saúde da criança e do adolescente no 

tocante ao tratamento contra as drogas, faz-se necessário também observar as 

políticas de atendimento, que abrangem como tópico de suas linhas-mestras "as 

políticas sociais básicas" (artigos 4º, parágrafo único, alínea “c”, e 87, inciso I, ambos 

da Lei n° 8069/90 do ECA).   

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê algumas formas de tratamento 

contra a drogadição através da “orientação” como forma de prevenção ao uso e à 

reincidência no uso de drogas, pautado na defesa dos direitos desse segmento 

enquanto sujeitos com direitos que precisam ser protegidos.  

  

  
Já está provado que o tratamento especializado de orientação a alcoólatras e 

toxicômanos é o melhor caminho para sua reabilitação e cura e para a 

prevenção da delinquência, tendo em vista que existe forte correlação entre 

alcoolismo e criminalidade. (...) O toxicômano, por sua vez, relaciona-se 

estreitamente com a criminalidade e arrasta a criança e ao adolescente para 

um comportamento antissocial e perturbado (BRASIL, 1990, p 03).  

  

  

Essa legislação prevê como parte integrante da mobilização conjunta entre 

escola, família, sociedade e Estado, que a criança e o adolescente devem ser 

protegidos do contato “pernicioso” com o mundo das drogas, garantindo sua 

prevenção massiva por meio de campanhas de disseminação de informações de 

cunho preventivo (Ibid).   

O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe a respeito do atendimento a 

pais/responsáveis e ao próprio jovem que faz uso de drogas de forma frequente  

(narcodependência). São estabelecidas obrigações decorrentes do aparelho estatal 
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para a solução dessa problemática, através da formulação e aplicação de políticas 

públicas de longo alcance visando a cobertura dos direitos dessa juventude em 

situação de vulnerabilidade social, de forma a se cumprir os pressupostos de 

universalização do direito que estão prescritos na Constituição Cidadã.  

Há que ser protegida a criança ou adolescente do contato “pernicioso” com o 

mundo das drogas, seja pela prevenção massiva (campanhas de disseminação de 

informações de cunho preventivo, por exemplo), seja capacitações pontuais e 

específicas dos outros atores sociais que fazem parte do cotidiano e das relações 

desses adolescentes em contexto de drogadição (pais/responsáveis e equipe escolar) 

(ÁVILA, 1998, p.152).   

Uma das formas de se combater essa desigualdade que viola direitos de 

crianças e adolescentes é reafirmar a perspectiva dos direitos nos discursos e 

posicionamentos diários, mas também nas ações interventivas, tanto no agir 

profissional dentro das instituições quando nos espaços de nossa vida privada. 

Precisamos lutar coletivamente pela consolidação dos direitos promulgados na 

Constituição e denunciar as flagrantes violações de direitos no cotidiano, de forma a 

opor resistência para o projeto de sociedade que vigora atualmente.   

Na promoção dos direitos, é exigido o engajamento de órgãos públicos, 

representantes da sociedade civil e pessoas da comunidade, uma vez que é dever de 

todos promover e efetivar os direitos da população infanto-juvenil através da 

elaboração e implementação da política de atendimento, que é função essencial do 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.   

O controle da efetivação dos direitos é o espaço específico para o 

acompanhamento, avaliação e monitoramento dos mecanismos de promoção e 

defesa dos direitos, consistindo, portanto, em espaço de vigilância que será exercido 

prioritariamente pela sociedade civil organizada, por organismos institucionais e 

mistos, como o Conselho de Direitos (FARINELLI; PIERINI, 2016, p. 63).  

O comércio varejista de drogas denominado “tráfico” pode vir a construir no 

espaço em torno da comunidade escolar uma possível clientela, já que nesse período 

de juventude-adolescência que se configura entre os 12-18 anos, os jovens são muito 

“influenciáveis”, dado esse contexto de novidades e expectativas geradas nessa fase 

da vida em processo de formação e maturação (ÁVILA, 1998, p.152).  
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Ávila (1998, p. 52) problematiza que, se a iniciação do consumo de drogas gira 

em torno dos 12 anos, a escola apresenta certa característica privilegiada por 

conseguir conectar diferentes espaços da vida social da juventude, incluindo aí: 

família, sociedade, cultura e profissão. Portanto, essa mesma escola precisa ser o 

meio pelo qual todos esses elementos devem interagir conjuntamente para a proteção 

dos direitos desses adolescentes (Ibid, p. 153).   

A escola é o lugar idôneo para um trabalho educacional de prevenção do uso 

de drogas, pois nessas instituições se encontram grande parte da população mais 

vulnerável, as crianças e os adolescentes. Ela apresenta um terreno fértil para o 

debate sobre o uso de drogas na adolescência numa perspectiva de prevenção, por 

ser um ambiente rotineiro de sociabilidade dos adolescentes, permeado de muitas 

possibilidades e diálogo durante as convivências diárias no trato com esse segmento 

da juventude (ÁVILA, 1998, p.152). Além disso, possui um papel básico no processo 

educativo dos indivíduos por ser uma importante fase no processo de formação que 

consolida a integração do indivíduo com o meio social que o cerca, bem como as 

relações sociais que este estabelece com seus pares construindo assim sua 

sociabilidade. (ANTÓN, 2000).  

A escola se configura como sendo um terreno fértil para a promoção do trabalho 

preventivo ao uso de drogas pela juventude, desde que se qualifique o corpo docente 

e a equipe multidisciplinar para a ação preventiva calcada na proteção dos direitos, 

principalmente da saúde, bem-estar e segurança desses adolescentes. Isso se é 

possível se a política educacional prever toda essa estrutura para a escola e 

considerar a importância de todos os atores sociais nessa relação da política de 

prevenção com o espaço escolar.  

Desta forma, a formação continuada na educação pode vir a colaborar com o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos internos que promovam respostas 

coletivas, mas estes precisam envolver todos aqueles que a compõem – docentes, 

alunos, equipe de apoio – para a promoção de subsídios teóricos com potencial de 

transformação e reivindicação de necessárias políticas públicas na área de prevenção 

e de redução de danos (CASTRO, ROSA, [200-? ] década provável, p.  

01).   
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Sobre isso Detoni (2009, p. 127) enfatiza que, a escola não deve esperar que o 

problema desponte na sala de aula, antes disso, deve se anteceder e abrir o debate 

para discutir a questão derrubando assim o tabu que existe em torno do assunto.   

Na construção coletiva de respostas a esse problema, a escola pode contribuir 

no sentido de viabilizar direitos e minimizar a condição de vulnerabilidade dessa 

juventude - enquanto espaço privilegiado do conhecimento e informação – por ser um 

importante agente de transformação se investir no desenvolvimento de metodologias 

de intervenção no que tange aos chamados “temas transversais”, abordando os temas 

mais complexos e polêmicos para o dia a dia dos alunos, desmitificando alguns tabus.   

Uma abordagem crítica, didática e pedagógica é fundamental, pois o 

adolescente estará na escola diariamente, apto a participar dessa problematização 

pedagógica da drogadição e entender quais exatamente direitos estão sendo negados 

a ele durante essa exposição ao consumo de drogas (SOARES; JACOBI, 200).  

Assim, torna-se fundamental a iniciativa da escola no sentido de sentido de se 

traduzir as políticas de prevenção formuladas pelo Estado, trazendo-as para dentro do 

espaço escolar de forma pedagógica e até lúdica, possibilitando a participação no 

debate pelos alunos, se tornando um agente ativo na prevenção do uso de drogas 

pela juventude.   

Precisam ser considerados também o protagonismo do adolescente no 

momento de se trabalhar a prevenção ao uso de drogas nos espaços da educação, 

posto que a temática da drogadição ainda é considerada um tabu até mesmo pela 

equipe profissional que estará incorporada na prática prevencionista (SOARES; 

JACOBI, 2000, p.214).  

Contudo, precisamos pontuar que esse terreno propício ao debate entre os 

jovens sobre a drogadição vai depender muito da construção do saber nesse espaço: 

se o modelo de educação é mais inclusivo, se estimula a participação dos alunos nas 

atividades, se é exercitado tanto o ouvir quanto o falar, se a educação é pautada no 

protagonismo do aluno enquanto sujeito ativo na construção do conhecimento, se esse 

jovem se reconhece dentro da comunidade escolar através de uma relação mais 

igualitária e menos estranhada com os atores sociais que compõem esse espaço 

(ÁVILA, 1998, p.151-153).  

Tudo isso culminará em maiores ou menores possibilidade e potencialidades 

de se desenvolver com sucesso o debate com os adolescentes nas escolas, com 
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menos engessamento das estruturas internas do espaço escolar e com capacitação 

dos discentes para lidar com este assunto tão polêmico, de uma forma menos 

arbitrária e impositiva, que gere menos resistência a essas informações e menos 

desgaste na relação entre professores e alunos, entendendo que elementos sociais, 

culturais e políticos perpassam esses espaço escolar.  

No artigo II da Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996), também denominada “Lei Darcy Ribeiro” 10 , fica enfatizada a questão da 

educação enquanto um dever coletivo de várias instituições, entre elas a família e o  

Estado, numa ação “inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana”, tendo “por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

As políticas educacionais voltadas à prevenção precisam ter como base as 

concepções de liberdade, cidadania e democracia postuladas na perspectiva da 

promoção do direito intrínseco e inalienável, incluído na formulação e aplicação 

dessas políticas, bem como em suas ações de prevenção.   

  

   

                                                 
10 BRASIL. Lei Darcy Ribeiro. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: Acesso em 

09 de dezembro de 2018.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  

Trabalhar a perspectiva de prevenção ao uso de drogas na escola é um desafio 

por vários motivos: primeiro que a droga ainda é um tabu, vista na atual sociedade 

conservadora; segundo por que a escola também reflete os valores morais, culturais 

e sociais do contexto histórico societário onde está inserida, o que leva o espaço 

escolar a refletir o mesmo conservadorismo presente na perspectiva proibicionista; e 

terceiro, por que é preciso uma política de educação para além do cumprimento 

curricular pedagógico, superando tanto os limites do atual modelo escolar quanto 

aqueles colocados pela precarização das políticas públicas.  

Embora o proibicionismo não inviabilize totalmente a política de prevenção às 

drogas, suas orientações apontam para um modelo a ser executado pelo aparelho 

estatal na cena contemporânea que reproduz, na formulação e aplicação dessas 

atuais políticas públicas, um viés conservador e moralista que legitima a política de 

guerra às drogas desconsiderando suas consequências.  

Em relação à prevenção ao uso de drogas por crianças e adolescentes, as 

ações públicas ainda se mostram ineficientes para superar a problemática levantada, 

evidenciando a necessidade de sua revisão e consolidação, visto que o consumo de 

drogas por esse segmento social não tem diminuído. Por isso, é necessário repensar 

as práticas pedagógicas aplicadas com vista a garantir uma educação para além das 

demandas do capital.   

Outra questão refere-se ao fato de que a construção e aplicação das políticas 

sociais que se destinam a prevenir o uso de drogas por crianças e adolescentes em 

ambiente e idade escolar não passam pelos mecanismos democráticos de controle 

social, para realmente se adequarem às reais necessidades dos sujeitos diretamente 

envolvidos, se caracterizando assim pela reprodução da lógica proibicionista 

dominante que legitima diversas outras violações de direito.  

Mudar o paradigma de culpabilização dessa população pela sua condição de 

vulnerabilidade social é essencial para um direcionamento preventivo na perspectiva 

do jovem como sujeito de direito, o que implica também transformar o escopo das 

políticas públicas educacionais formuladas e implementadas para a escolas, além da 

qualificação da ação pedagógica e das equipes multidisciplinares no espaço escolar,  
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Faz- se urgente, portanto, construir coletivamente práticas educativas que considerem 

a perspectiva da juventude enquanto atores sociais ativos, conscientes e 

potencialmente transformadores, na construção de uma realidade mais justa com 

liberdade e democracias reais. Alternativas diferentes menos autocráticas e mais 

igualitárias no âmbito das relações entre os adolescentes e o espaço da escola podem 

ser caminhos construtivos para se discutir os desdobramentos do uso de drogas em 

idade tão precoce, com efeitos nocivos para a formação dessa juventude ainda 

vulnerável.  

Exercitar o debate sobre o uso de drogas pela juventude ainda em idade escolar 

na atualidade não é tarefa isolada para alguns poucos indivíduos, nem 

responsabilidade única da família ou dos professores, ou mesmo apenas da instituição 

escolar, mas sim de toda a sociedade, buscando estratégias coletivas de 

enfrentamento desta problemática. Entretanto, é preciso reafirmar que a proteção dos 

direitos sociais desses segmentos é de responsabilidade e tutela prioritária do Estado. 

É preciso lutar para efetivação dos direitos da criança e do adolescente dede caráter 

universalizado e que não fique recluso à formalidade legal.   

Apesar da dificuldade da polêmica e da estigmatização social em torno das 

drogas, precisamos avançar nesse debate no interior do Serviço Social, que se 

mobiliza em torno da garantia de direitos da classe trabalhadora. Prioritariamente, 

precisamos nos balizar pelos conceitos de liberdade e de democracia que nos orienta 

o Projeto Ético Político do Serviço Social, calcados em pressupostos que referenciam 

a ação profissional com vistas à efetivação, consolidação e ampliação de direitos.  

Também é de suma importância abordar essa pauta durante a formação profissional, 

para que nos familiarizamos o mais cedo possível com as demandas da classe 

trabalhadora subalternizada no processo de dominação hegemônico na atual 

sociedade burguesa.   

Precisamos pensar a educação considerando o olhar do aluno sobre a escola, 

fomentando assim um caráter descentralizado e menos arbitrário na relação ensino  

aprendizagem e trazendo esses jovens para a centralidade do debate sobre os moldes 

da educação atual, estimulando seu protagonismo com vistas a uma educação mais 

inclusiva, libertária e emancipatória, que estimule nos alunos o senso crítico e 

contribua para uma formação mais heterogênea, considerando as diversidades 
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culturais, regionais, linguísticas e a necessidade de abordar os chamados temas 

transversais: drogas, gênero, violência, dentre outros.  
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