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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo acerca da relação 

entre a adolescência e as drogas ilícitas na cidade de Casimiro de Abreu – RJ. 

Para tal, contextualizamos a adolescência inserida na sociabilidade burguesa e 

submetida as suas desigualdades socioeconômicas, tendo o mercado como 

normatizador da vida social, inclusive na relação com as drogas ilícitas. Sendo 

um indivíduo em formação, o adolescente recebe por lei, juntamente com a 

infância, o reconhecimento dos direitos inerentes à pessoa humana bem como 

políticas públicas que possam garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social. Nessa perspectiva abordaremos as Políticas Públicas de 

Proteção a infância e adolescência no Brasil destacando a ação dual por parte 

do Estado ao possuir um papel protetivo e também punitivo do adolescente. 

Abordaremos a atuação do Estado Penal destacando sua funcionalidade 

seletiva e criminalizadora à adolescência pobre. Por fim apresentaremos os 

dados da pesquisa de campo realizada com alunos do CIEP municipal sobre a 

relação dos adolescentes com as drogas ilícitas na cidade, resgatando 

algumas particularidades do município de Casimiro de Abreu – RJ.  

 

Palavras-Chave: Sociabilidade Burguesa. Adolescência. Desigualdade. 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Estado Penal. Criminalização da 

juventude pobre. Relação dos adolescentes com as drogas em Casimiro de 

Abreu - RJ. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to present a study about the relationship between 

adolescence and illicit drugs in the city of Casimiro de Abreu. – RJ.  To this end, 

we contextualize the adolescence inserted in bourgeois sociability and 

subjected to its socioeconomic inequalities, with the market as normative of 

social life, including in relation to illicit drugs. Being an individual in formation, 

the adolescent receives by law, together with the chilhood, the recognition of 

the rights inherent to the human person as well as public policies that can 

guarantee the physical, mental, moral, spiritual and social development. From 

this perspective, we will approach the public policies of protection to childhood 

and adolescence in Brazil highlighting the dual action by the state in having a 

protective and also punitive role of the adolescent. We will approach the 

criminal state performance highlighting its selective and criminalizing 

functionality to poor adolescence. Finally, we will present data from field 

research  conducted with CIEP municipal students about the relationship of 

adolescents with illicit drugs in the city, rescuing some particularities of the 

municipality of Casimiro de Abreu - RJ. 

 

Keywords: Bourgeois sociability. Adolescence. Inequality. Child and Adolescent 

Statute. Criminal Status. Criminalization of poor youth. Relationship of 

adolescents with drugs in Casimiro de Abreu - RJ.



10 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ANDI Agência de Notícias dos Direitos da Infância 

CEBRID Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas 

CIEP Centro Integrado de Educação Pública 

CNJ Conselho Nacional de Justiça  

COMPERJ Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro  

ECA Estatuto da Criança e do Adolescente 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

ESF Estratégia de Saúde da Família 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

IHA Índice de Homicídios na Adolescência  

IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  

ISP Instituto de Segurança Pública  

LOAS Lei Orgânica de Assistência Social 

ONG Organização Não-Governamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

OSs Organizações Sociais  

PeNSE Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

PIA Plano Individual de Atendimento  

Pnad Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  

SDH Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República  

SINAN Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério 
da Saúde  

SINASE Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo  

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 

  



11 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO...................................................................................................... 
13 

CAPÍTULO I: SOCIABILIDADE BURGUESA E ADOLESCÊNCIA.................... 
16 

     1.1 Sociabilidade e Adolescência.................................................................... 
16 

     1.2 Criança e Adolescente, desigualdade Social e drogas........................... 20 

  

CAPÍTULO II: O ESTADO E OS DIREITOS DO ADOLESCENTE..................... 
30 

     2.1 Sistema de Proteção Integral.................................................................... 
30 

         2.1.1 Entre a afirmação abstrata e a realidade concreta.......................... 32 

         2.1.2 Sociedade e Estado: respostas às necessidades da infância e 

                  adolescência....................................................................................... 

 
36 

     2.2 Política Pública para Adolescência............................................................ 
42 

         2.2.1 Programas de Orientação e apoio sócio familiar.............................. 42 

         2.2.2 A medida socioeducativa.................................................................... 45 

     2.3 O Estado Penal.......................................................................................... 
49 

         2.3.1 A criminalização da pobreza............................................................... 53 

         2.3.2 O papel da mídia no discurso de insegurança.................................. 57 

  

CAPÍTULO III: ADOLESCÊNCIA E DROGAS EM CASIMIRO DE ABREU....... 
59 

     3.1 O Município de Casimiro de Abreu............................................................ 
56 

     3. 2 Pesquisa de Campo................................................................................. 
62 

         3.2.1 Metodologia........................................................................................ 63 

         3.2.2 Perfil ................................................................................................... 65 

     3.3 Drogas e adolescência no Município de Casimiro de Abreu..................... 
66 

         3.3.1 Referências Sobre Droga................................................................... 70 

         3.3.2 Escola, droga e polícia....................................................................... 72 

         3.3.3 Violência e segurança........................................................................ 75 

         3.3.4 Tráfico e droga.................................................................................... 77 

         3.3.5 Abordagens com adolescentes sobre drogas.................................... 80 

  



12 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................. 
86 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................... 
90 

ANEXOS............................................................................................................... 
97 

     Anexo I – Roteiro de grupo focal..................................................................... 97 

 

  



13 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais motivações do tema do presente trabalho de 

conclusão de curso surgiu em meio a triste realidade dos adolescentes 

usuários e traficantes de drogas da cidade de Casimiro de Abreu. Dado que a 

maioria dos debates teóricos e das exposições na grande mídia trata apenas 

das drogas ilícitas nas grandes metrópoles, foi duro observar o cotidiano e 

estabelecer uma relação crítica baseada na articulação analítica e na 

observação empírica da realidade concreta, percebendo também as 

particularidades da minha cidade. As políticas sociais que teoricamente 

deveriam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população são 

executadas pelo Estado de forma fragmentada e focalizada, e isso, ligado às 

bases desiguais da chamada guerra contra as drogas, que criminaliza a 

juventude pobre, são o terreno fértil para o crescimento do conflito com a lei 

entre os adolescentes.  

Enquanto uma parte de nossos jovens eram mortos por comandos rivais 

ou presos, um adolescente de 16 anos recém chegado de uma temporada em 

medida socioeducativa de internação sofreu uma overdose por uso de drogas. 

Eu o conheci quando ele ainda era uma criança, tão doce, alegre, educado. No 

enterro admiti que precisava entender mais da realidade dos adolescentes da 

minha cidade. Quais as determinações do crescente consumo de drogas entre 

os adolescentes casimirenses?  Em que condições econômicas e sociais vivem 

nossos adolescentes? Porque se arriscam no tráfico? O que leva ao abuso no 

uso de drogas? Qual o papel do Estado na proteção do adolescente? E da 

sociedade? Será que enterrar adolescentes envolvidos com o consumo e o 

tráfico de drogas é algo a ser naturalizado? Eles merecem ser descartados? As 

mortes e prisões por tráfico serão parte ordinária do nosso cotidiano? 

Essa reflexão, a vontade de intervir nessa realidade, de alguma forma, 

me fez compreender que meu objeto de estudo não poderia ser outro. Sendo 

assim aqui está minha pequena contribuição para a reflexão dessa questão tão 

complexa, ciente de que, embora as circunstâncias sejam tão brutais, e as 

perspectivas de futuro não sejam nada otimistas, me apego a esperança, uma 
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vez que, “nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de 

mudar”1. 

Inicialmente, consideramos pensar na juventude em relação a 

sociabilidade burguesa e a proteção do Estado, porém dado que a condição de 

juventude abrange adolescência e início da vida adulta optamos por um recorte 

de análise concentrado nas políticas públicas para adolescentes. 

A Adolescência e sua relação com o consumo de drogas é, portanto, o 

tema deste trabalho. Com o objetivo de pensar dialéticamente a realidade 

social em que vivem os adolescentes brasileiros utilizamos como metodologia a 

pesquisa bibliográfica através de livros e artigos, e a documental, através de 

leis, relatórios governamentais e de organizações que somam na luta pela 

efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. Foi realizada uma 

pesquisa em grupo focal com alunos entre 13 e 17 anos no CIEP José Bicudo 

Jardim em Casimiro de Abreu a fim de identificar e problematizar o 

entendimento dos alunos quando a temática de drogas ilícitas no município e 

apontar as principais tendências quanto a percepção dos estudantes em 

relação ao consumo de substancias psicoativas ilícitas entre adolescentes. 

A formação em Serviço Social nos leva a uma leitura crítica da realidade 

cotidiana buscando sair do que é aparentemente natural para aprofundar o 

entendimento quanto a construção social da qual fazemos parte. Nas últimas 

décadas, há uma preocupação com o consumo abusivo de drogas entre os 

adolescentes e, na medida em que a repressão do Estado compõe um quadro 

punitivo e criminalizador de determinadas drogas, a discussão sobre 

estratégias possíveis para o enfrentamento dos problemas decorrentes deste 

uso tem sido fomentada de forma conservadora no âmbito do governo, da 

sociedade, e da mídia. Dessa forma, a busca por soluções punitivas e violentas 

a certo segmentos populacionais tem ganhado grande adesão entre as 

massas. Este, portanto, não é um debate simples. 

Nesse sentido a relevância deste trabalho está na tentativa de 

desconstruir o senso comum da sociedade burguesa que relega aos 

adolescentes pobres usuários e traficantes de drogas ilícitas o lugar de 

                                                             
1 Frase extraída da poesia “Nada deve parecer impossível de mudar” do poeta e teatrólogo alemão 
Bertolt Brecht. Disponível em http://www.consciencia.net/artes/literatura/brecht.html. Acesso em 
01/11/2016. 

https://pensador.uol.com.br/autor/bertolt_brecht/
http://www.consciencia.net/artes/literatura/brecht.html
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“inimigos sociais”, sem direitos garantidos, sem possibilidade de recuperação e 

sem alternativa de vida. 

Nessa direção iniciamos a discussão no capitulo I sobre a sociabilidade 

burguesa que envolve os adolescentes brasileiros, assim como os valores 

mercantis que norteiam os padrões de aceitação social ao impor o consumo, 

ao mesmo tempo em que as ações afirmativas de direitos contidas na doutrina 

de proteção integral estabelecida na Constituição Federal de 1988 não se 

efetivam devido a precarização das políticas públicas por parte do Estado 

financeirizado. Nesse sentido trazemos uma perspectiva histórica resgatando 

alguns elementos para melhor compreensão do tema. 

Devido ao descompasso profundo entre a lei e a realidade brasileira, faz-

se necessária a compreensão dos reais limites e perspectivas do novo direito 

da Criança e do Adolescente para que estes se transformem em instrumentos 

provocadores de mudanças sociais positivas. Nesse contexto seguimos para o 

Capítulo II, para identificar as políticas públicas para adolescentes. A partir do 

Estatuto da Criança e do Adolescente verificamos a proposta da rede de 

proteção integral, destacando-a como um grande avanço na defesa dos direitos 

dos adolescentes e entendendo sua restrição mediante os limites impostos 

pela precarização das políticas públicas por parte do Estado. Abordaremos 

também o crescimento do Estado Penal, e a declarada guerra contra as 

drogas, que tem como um dos principais alvos a adolescência pobre, 

criminalizada a partir da seletividade desse sistema punitivo. Aqui o Estado 

estabelece uma forma dual de lidar com essa parcela da população, 

associando proteção com punição. 

No Capitulo III apresentamos a pesquisa de campo realizada com os 

adolescentes alunos do CIEP municipal de Casimiro de Abreu no intuito de 

identificar as principais tendências quanto a percepção de jovens estudantes 

residentes no município sobre o consumo de drogas ilícitas entre adolescentes. 

Introduzimos o capítulo com os dados sobre o município e sobre os programas 

que contemplam essa faixa etária e finalizamos com a análise das categorias 

destacadas da pesquisa em grupo focal, buscando evidenciar a relação dos 

adolescentes casimirenses com a droga ilícita. 
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CAPÍTULO 1. SOCIABILIDADE BURGUESA E ADOLESCÊNCIA 

 

1.1 Sociabilidade e Adolescência 

 

Ontologicamente o ser social, na perspectiva marxista, pode ser 

entendido como um ser real, concreto, histórico e dialeticamente construído na 

vida cotidiana, ou seja, compreende-se que o homem está inserido em 

determinado contexto social e histórico, sendo diferenciado dos animais por 

sua capacidade de transformar a natureza. Barroco (2008) afirma que em seu 

processo de autoconstrução, o ser social transforma a natureza e, ao mesmo 

tempo, transforma a si mesmo, através de mediações duradoras, projetando 

finalidades à suas ações e objetivando-as na vida social. 

A base desse processo de transformação é o trabalho, que permite com 

que os seres sociais estabeleçam relações entre si a fim de atender à 

necessidades sociais. Nesta perspectiva o trabalho é concebido como uma 

atividade fundante a partir da qual se estruturam o modo de produção e as 

relações sociais. 

No modo de produção capitalista, onde há um grande desenvolvimento 

das forças produtivas, o trabalhador não vê o objeto produzido como parte 

integrante de seu trabalho. Esta alienação do trabalho se constitui, por 

conseguinte uma alienação do ser social, uma vez que, abstraído de sua 

característica ontológica o homem não se reconhece como ser ao mesmo 

tempo individual e genérico, como construtor de seu autodesenvolvimento e da 

riqueza social, aprofundando gradativamente seu processo de desumanização. 

Nesta perspectiva, se estabelece uma sociabilidade profundamente 

desigual cuja reprodução é sustentada pela ideologia dominante de defesa do 

empreendedorismo, da competitividade, e da colaboração social que nega a 

divisão e os antagonismos de classes. Essa organização societária, 

estabelecida no sistema socioeconômico do capital financeirizado, expressa a 

força ordenadora do mercado nas relações sociais e das condutas dos 

indivíduos.  

Dado que os mecanismos ideológicos de legitimação deste sistema 

societário têm no “ethos individualista um componente indissociável do 

liberalismo econômico e político” (NETTO, 2006), a ótica de individualização 
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reclassifica os problemas sociais como problemas pessoais (Netto, 2006) 

culpabilizando o indivíduo pelo seu “fracasso” na tentativa de se enquadrar nos 

padrões mercadológicos dessa sociedade.  

Para Netto (2006) o ethos individualista emerge fortalecido sempre que 

as sequelas da questão social escapam à ação pública. Nesse momento, o 

individuo é responsabilizado e desconectado das determinações objetivas 

impostas pela ordem social e econômica capitalista, onde o que é “público” 

passa a ter atribuição de “privado”.  

Barroco (2011) afirma que o estímulo à vivência fragmentada centrada 

no presente e o individualismo exacerbado num contexto de violência é a 

gênesis de novas formas comportamento. Desse modo a sociabilidade 

contemporânea cria na vida dos indivíduos demandas e respostas à 

insegurança da vivência cotidiana. 

Sendo o capital excessivamente valorizado, a identidade social de cada 

indivíduo é medida pelo seu potencial de consumo. O consumo por sua vez, 

pode ser entendido como uma “metáfora que alude à rapidez com que 

adquirimos novos objetos e inutilizamos os velhos” (COSTA, 2004, p. 3). Neste 

sentido o consumismo é incentivado para desviar os indivíduos da vida pública 

e política, desempenhando a função burguesa para enfrentar as tensões 

sociais e para a manutenção da ordem social a fim de dissimular as 

contradições e lutas de classes (BARROCO, 2011). 

De acordo com Sales (2009) 

 

“No reino das aparências da sociedade do consumo, tudo tende 

a assumir portanto um caráter supérfluo e descartável. 

Impossível, por sua vez, não pensar no impacto de todos esses 

processos “plásticos sociais” na formação das subjetividades 

contemporâneas” (SALES, 2009 p. 36)   

 

Costa (2004, p. 2) afirma que “adquirir mercadorias por meio de compra 

já define “quem é quem” no universo social”. Dado que o poder de compra da 

maior parte da população é extremamente reduzido e, portanto, os objetos de 

consumo não estão igualmente disponíveis para todos os indivíduos, alguns 

usam os meios do roubo ou furto para adquirir sua integração social e 
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econômica. Nesta barbárie que legitima os indivíduos pelo seu acesso ao 

mercado, a sociedade regida pelo poder de compra não apenas exclui grande 

parcela da população como também pune severamente aqueles que procuram 

satisfazer essas necessidades socialmente impostas através de meios ilícitos. 

Permeada por relações voláteis e bárbaras, a sociabilidade burguesa 

revela um esgotamento do processo civilizatório no atual estágio do capital 

mundial, uma vez que o mesmo transforma tudo em mercadoria ao se apropriar 

do trabalho e das relações sociais para gerar lucro. O Capital já não sustenta 

de forma convincente suas justificativas para a espoliação, exploração e 

desigualdades geradas pelo processo selvagem de domínio da riqueza 

socialmente produzida. 

Segundo dados da pesquisa Tru Study 2011 realizada em 38 países 

pela empresa de marketing TNS Research International2 e divulgada pelo site 

mundo do marketing em 2011, os consumidores brasileiros entre 12 a 19 anos 

movimentaram cerca de 75 bilhões de reais em 2010. A preocupação com a 

aparência é o item que consome a maior parte dos recursos da juventude entre 

as classes A e D. É importante destacar que a Nike e a Adidas estão no topo 

do ranking, seguidas por Coca-Cola, Oakley, Nestlé, All Star, Natura e Avon. 

Entre os itens não consumidos pelos jovens estão concertos, com 83%, 

teatro, ópera, ballet e eventos culturais ou políticos, com 80%. Em relação à 

leitura, 75% deles não leram nenhum livro no último ano por iniciativa própria e 

76% nunca visitaram um museu em sua cidade. 

Esses dados são preocupantes na medida em que revelam que há uma 

grande parcela da juventude que não está se interessada em sua formação 

cidadã, expressando uma relação de prazer e de sociabilidade permeada pelo 

consumo. Diante de uma sociedade que vende padrões estéticos e 

comportamentais, o adolescente assume para si anseios produzidos pelo 

mercado, o que contribui efetivamente para que a juventude tenha suas 

necessidades alienadas. Se o jovem é tratado apenas como consumidor, a 

indústria do entretenimento irá garantir a ausência de riqueza cultural em suas 

                                                             
2
Em matéria publicada no sitio Mundo do Marketing em 14/04/2011 

http://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/18381/adolescentes-gastam-mais-em-

roupas-diz-pesquisa.html. Acessado em 24/02/2016 às 10:57. 

 

http://maps.google.com/maps?ll=45.5093,-122.8299&spn=0.01,0.01&q=45.5093,-122.8299%20%28Nike%2C%20Inc.%29&t=h
http://www.adidas-group.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://www.nestle.com/
http://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/18381/adolescentes-gastam-mais-em-roupas-diz-pesquisa.html
http://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/18381/adolescentes-gastam-mais-em-roupas-diz-pesquisa.html
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produções a fim de que uma falsa cultura baseada na instantaneidade e 

superficialidade atenda aos interesses do Capital na conservação dos valores 

do consumo e no mascaramento das profundas desigualdades. 

Logo, é necessário refletir sobre a grande parcela da juventude que está 

desconectada da cultura que promove cidadania e posicionamento 

emancipatório, e isso, sem dúvida, impacta diretamente em sua falta de projeto 

de futuro. Nesse sentido, quais valores orientaram a formação desses 

adolescentes e suas relações sociais?  

Sendo esta sociedade fundada na propriedade privada, ideologicamente 

o consumismo e a competição são postos como sinônimos de felicidade, 

liberdade e realização pessoal do indivíduo (BARROCO, 2011, p.209). A 

ideologia burguesa está centrada na valorização da posse privada de objetos, 

fomentado que o indivíduo pode satisfazer suas necessidades sem o outro, 

inclusive colocando o outro como empecilho a liberdade.  

Marcos Augusto Gonçalves3, editor de opinião do jornal Folha de São 

Paulo e ex-editor do caderno Ilustrada afirmou em debate sobre cobertura 

jornalística em 2010, que “é difícil conceber cultura dissociada do mercado”, 

porém essa cultura tratada pelo editor, é na realidade apenas um produto da 

indústria do entretenimento. A cultura, propriamente dita, pode ser entendida 

como esfera da criação de significados e valores que ordenam um modo de 

vida que contribui eticamente para a sociedade, trazendo sensibilidade e 

reflexão, possibilitando que se vá além das atitudes individuais e dos indivíduos 

singulares isolados. Luckács4 (1920) afirma que “a cultura é a forma da ideia de 

ser-humano do homem” devendo então ser criada pelo mesmo e não pelas 

circunstâncias. De acordo com Frederico (2013), a arte para Lucákcs, é um 

produto histórico tardio, é a forma mais elevada da vida humana, 

desenvolvendo a autoconsciência do ser social ajudando a recuperar a 

fragmentação do cotidiano.  

                                                             
3
Em matéria publicada no sitio do Instituto Cpfl em 02/07/2010 

http://www.institutocpfl.org.br/cultura/2010/07/02/definicao-de-cultura-e-entretenimento-e-tema-
de-debate-sobre-cobertura-jornalistica/ acessado em 09/03/16. 

 
4
Artigo publicado no sitio Arquivo Marxista na Internet em17/01/2005 traduzido pela revista 

"Revolución y Antiparlamentarismo", Ediciones Pasado y Presente, México, 1978 
https://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/mes/cultura.htm#topp. Acessado em: 09 de 
Mar de 2016 

http://www.institutocpfl.org.br/cultura/2010/07/02/definicao-de-cultura-e-entretenimento-e-tema-de-debate-sobre-cobertura-jornalistica/
http://www.institutocpfl.org.br/cultura/2010/07/02/definicao-de-cultura-e-entretenimento-e-tema-de-debate-sobre-cobertura-jornalistica/
https://www.marxists.org/portugues/lukacs/1920/mes/cultura.htm#topp
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Diante de necessidades alienadas, a juventude busca atender de forma 

imediata a essa demanda a fim de possuir as mercadorias que, conforme os 

valores burgueses, irão lhes conferir identidade e, consequentemente, 

satisfação. Porém, em face da desigualdade socioeconômica, quando não há 

possibilidade concreta de cumprir as exigências mercantis, os adolescentes 

que se lançam a meios ilegais para atender ao estímulo de consumo da própria 

sociedade burguesa recebem em si o status de inimigos sociais (ROCHA, 

2013), quando na realidade são reflexos da violência social que permeia a 

sociabilidade no capitalismo. 

Essa combinação entre consumismo e profunda desigualdade social 

coloca em evidência o antagonismo de classes na sociabilidade burguesa, 

onde uma massa despossuída economicamente almeja sentir-se incluída 

segundo os padrões do sistema social hegemônico, enquanto outra parcela da 

população desfruta do acesso ao mercado, e consequentemente da satisfação 

das necessidades que o mesmo produz. A disparidade que emerge dessa 

relação coloca o adolescente pobre na berlinda entre o descaso do poder 

público e as exigências mercadológicas da sociedade. 

 

1.2 Criança e Adolescente, desigualdade Social e drogas 

 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considera 

criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e define a adolescência 

como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade, e, em casos excepcionais e 

quando disposto na lei, o Estatuto é aplicável até os 21 anos de idade (artigos 

121 e 142).  

Biologicamente as mudanças da puberdade são universais e visíveis, 

modificando as crianças, dando-lhes altura, forma e sexualidade de adultos.  

Sob a ótica sociocultural burguesa a adolescência inicia-se com essas 

mudanças corporais da puberdade e termina com a inserção social, profissional 

e econômica na sociedade adulta. Porém, entendemos que a juventude 

merece ser compreendida como uma construção social que se distancia da 

concepção de adolescência baseada apenas nas modificações biológicas e na 

puberdade (ROCHA, 2005). 
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O reconhecimento da categoria criança e adolescente como sujeitos de 

direitos, assim como o reconhecimento dos direitos humanos em geral, são 

uma construção social recente (FUZIWARA, 2013). Uma vez que a história dos 

direitos humanos é uma história de lutas sociais e de forças históricas em 

confronto, esse segmento da população também está a mercê das 

contradições da sociabilidade burguesa. Nesse sentido, conforme afirma a 

autora, para que esse reconhecimento se concretize efetivamente é necessário 

uma intensa mudança cultural, que por sua vez, supõe mudanças estruturais 

na sociedade. 

Projeções demográficas da UNICEF5 em 2011 apontam que vivem hoje 

no Brasil 21 milhões de adolescentes entre 12 e 18 anos (incompletos), o que 

equivale a 11% da população brasileira. O relatório alerta ainda que os 

adolescentes têm alguns de seus direitos mais violados do que outros grupos 

etários da população. 

Conforme afirma Sales (2007, p. 48), o contexto de políticas 

socioeconômicas neoliberais implica na restrição do atendimento aos 

interesses e direitos da maior parte da população, a desigualdade social surge 

como a principal fonte contemporânea de denúncia acerca da história de 

profunda injustiça social e descaso pelo destino de milhões de brasileiros “sem 

sobrenome, sem propriedade, sem estudo, sem dignidade”. 

São várias as determinações que impactam diretamente na vida da/o 

adolescente brasileira/o, entre elas a pobreza, a baixa escolaridade, a 

exploração do trabalho infantil, a privação da convivência familiar e 

comunitária, os assassinatos, a gravidez, a exploração e o abuso sexual, o uso 

e abuso de drogas, as doenças sexualmente transmissíveis e o hiv/AIDS. 

Todas essas determinações a que estão expostos esses 21 milhões de 

adolescentes podem tornar-se mais profundas e graves quando combinadas 

aos limites socioeconômicos de raça/etnia, local de moradia, gênero ou algum 

tipo de deficiência física ou cognitiva. 

                                                             
5
Relatório O direito de ser Adolescente: oportunidade para reduzir vulnerabilidades e superar 

desigualdades sobre a Situação da Adolescência Brasileira em 2011. Disponível em 
http://www.unicef.org/brazil/pt/br_sabrep11.pdf. 11/03/2016 

http://www.unicef.org/brazil/pt/br_sabrep11.pdf
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Segundo o artigo publicado no site da BBC Brasil6 em setembro de 

2014, um relatório do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) 

informou que somos o sexto país no mundo em taxa de homicídio de crianças 

e adolescentes, atrás apenas de países como El Salvador, Guatemala, 

Venezuela, Haiti e Lesoto. O Índice de Homicídios na Adolescência, 

desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, pelo UNICEF e pelo Observatório de Favelas e pelo Laboratório de 

Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)7 

ajuda a cruzar dados estatísticos para antecipar o número de adolescentes em 

risco. O último índice divulgado aponta que: 42 mil adolescentes brasileiros 

poderão ser mortos violentamente entre 2013 e 2019 se as condições atuais do 

país prevalecerem. Isso significa que, para uma parte da população brasileira, 

a expectativa de vida é de apenas 18 anos de idade. 

Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP)8 em janeiro 

de 2016 mostram que a apreensão de adolescentes apresentou o maior 

número desde 2005: foram 10.262 adolescentes encaminhados ao sistema 

socioeducacional (aumento de 22,5% em comparação com 2014) e 11.590 

encaminhados as Delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

Esses dados se referem aos Registros de Ocorrência (RO) lavrados nas 

delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o ano de 2015.  

A última pesquisa do Índice de Homicídios na Adolescência9 (IHA) 

divulgada em 2015 e baseada em dados de 2012, afirma que o risco de um 

adolescente negro, com idade entre 12 e 18 anos, ser assassinado é quase 3 

vezes superior do que um adolescente branco. Além disso, adolescentes do 

sexo masculino apresentam um risco 11,92 vezes superior ao das meninas, 

                                                             
6
Em matéria publicada no sitio da BBC Brasil em 04/09/2014 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/140904_unicef_homicidios_lk. Acessado em 
24 de fevereiro de 2016. 
7
Matéria divulgada pelo sitio da ONU Brasil em 03/03/2015 https://nacoesunidas.org/brasil-

perde-um-adolescente-por-hora-24-por-dia-alerta-chefe-do-unicef-no-pais/ acessado em 24 de 
fevereiro de 2016 às 18:07. 
8
Em Matéria divulgada no sitio G1 em 19/01/2016 http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2016/01/rj-tem-recorde-em-numero-de-apreensao-de-adolescentes.html. 

Acessado em 20/01/2016. 

9
Em matéria publicada no sitio do Portal Brasil em 01/02/2015 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/01/indice-de-homicidios-na-adolescencia-iha-
e-divulgado. Acessado em 10/03/2016 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/140904_unicef_homicidios_lk
https://nacoesunidas.org/brasil-perde-um-adolescente-por-hora-24-por-dia-alerta-chefe-do-unicef-no-pais/
https://nacoesunidas.org/brasil-perde-um-adolescente-por-hora-24-por-dia-alerta-chefe-do-unicef-no-pais/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/rj-tem-recorde-em-numero-de-apreensao-de-adolescentes.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/rj-tem-recorde-em-numero-de-apreensao-de-adolescentes.html
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/01/indice-de-homicidios-na-adolescencia-iha-e-divulgado
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/01/indice-de-homicidios-na-adolescencia-iha-e-divulgado
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sendo a arma de fogo o principal meio utilizado nos assassinatos de 

adolescentes brasileiros.  

O Mapa da Violência10 publicado em 2015 afirma que o homicídio de 

jovens negros saltou de 17.499 para 23.160 entre 2002 e 2012. Esse 

extermínio da juventude negra brasileira revela as raízes culturais e 

sociopolíticas de profundo racismo e autoritarismo dos equipamentos de 

segurança do Estado. 

Conforme vimos nos dados apresentados, essa é a etapa da vida 

humana de maior risco de mortalidade por causas violentas e de 

suscetibilidade ao arcabouço penal do Estado. E essa vulnerabilidade é 

produzida pela violência estrutural desse sistema social, que exclui e 

descrimina segmentos sociais específicos.  

Salles Filho (2008, p.118) aponta as profundas mudanças na economia 

mundial, na organização do trabalho, a globalização, o consumismo imposto 

pela mídia, a carência de relação face a face e sua repercussão na qualidade 

de vida tanto nos países centrais quanto nos países periféricos como possíveis 

causas para o incremento da violência, especialmente entre os jovens.  

Segundo Fuziwara (2013), a função do sistema penal punitivo em uma 

sociedade opressora precisa sempre de novos depositórios e “bodes 

expiatórios” para mascarar suas contradições, nesse caso, a juventude pobre 

e, em sua maioria, negra que ainda não serve ao capital como força de 

trabalho é considerada passível de eliminação. 

Barroco (2011) afirma que nossa sociedade possui raízes culturais que 

naturalizam a violência, reafirmam a ideologia neoliberal que falseia a história, 

naturalizam a desigualdade, moralizam a questão social e incitam a população 

a prática fascista de uso de força para alcançar justiça. Assim sendo, pode-se 

entender onde se fundamenta a concepção de que a solução para esta 

realidade seria a redução da maioridade penal. Esse debate que envolve a 

sociedade política e civil e que encontra uma grande parcela da população 

favorável a concepção punitiva, busca a negação dos direitos da adolescência 

quanto à proteção integral por parte do Estado e da sociedade. 
                                                             
10

Pesquisa disponibilizada no sitio 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015_adolescentes.pdf. Acessado 

em 04/03/2016.   

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/mapaViolencia2015_adolescentes.pdf
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Para entendermos a complexidade deste fenômeno, podemos 

acrescentar ainda a violência de gênero que envolve as crianças e 

adolescentes. Apesar da violência sexual não acometer apenas às populações 

mais vulneráveis, a maior incidência se dá entre os segmentos mais pobres.  

Os registros do Sistema de Informações de Agravo de Notificação do 

Ministério da Saúde (Sinan) em 2011 divulgados pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA)11 em 2014, demonstram que 89% das vítimas de 

estupro são do sexo feminino e possuem, em geral, baixa escolaridade. E 

deste total, 70% são crianças e adolescentes.  

 A Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério de Justiça e 

Cidadania12 divulgou em seu site, que em 2015 a violência sexual contra 

crianças e adolescentes foi relatada em 21,3% das 80.437 denúncias do disque 

100. No total, foram registrados mais de 17 mil casos. Na análise por faixa 

etária, as denúncias de violência sexual envolvem principalmente adolescentes 

de 12 a 14 anos, que totalizam 29,11% das vítimas. Nesse contexto as 

meninas representam 68,12% das vítimas.  

A compreensão crítica que relaciona as manifestações da violência com 

as desigualdades sociais necessariamente questionam a ordem capitalista. O 

discurso que individualiza, naturaliza e culpabiliza suas manifestações é 

expressão de um novo/velho conservadorismo, que conforma uma eficaz 

engrenagem na ordem do capital. Esconde suas determinações objetivas, bem 

como suas próprias manifestações. 

Estas são informações que permitem compreendermos que o fenômeno 

da violência é extremamente complexo. Esses elementos objetivos expressam 

problemas sociais de uma sociedade desigual, onde a população pobre está 

submetida, de forma distinta, à uma violência letal que possui cor, gênero, 

condição social e econômica. Tudo isso impacta na formação do adolescente 

de forma objetiva e subjetiva, uma vez que, enquanto lida com essa realidade, 

está no processo de construção de si mesmo. 

                                                             
11

Em artigo publicado no sitio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 27/03/2014 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21848. 
Acessado em 21/03/2016 
12 Em matéria divulgada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério de Justiça 

e Cidadania, disponível no siteo http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-
adolescentes/campanha-respeitar-proteger-garantir/violencia-sexual. Acessado em 11/01/17. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21848
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/campanha-respeitar-proteger-garantir/violencia-sexual
http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/campanha-respeitar-proteger-garantir/violencia-sexual
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A relação dos adolescentes com as drogas ilícitas neste contexto, 

também se alteram, e o uso de substâncias psicoativas que seriam inicialmente 

por necessidades relacionadas ao prazer pessoal, para uma parte desses 

adolescentes, se transmutam em consumo indiscriminado a fim de trazer um 

escape dessa sociabilidade mercantil. 

Segundo dados do levantamento acerca do uso de drogas ilícitas por 

adolescentes entre 15 e 17 anos realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) através da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar13 

(PeNSE) em 2012, houve o aumento para 9,9% de adolescentes que já 

experimentaram drogas ilícitas. Em 2009, quando foi feita a primeira pesquisa 

desse tipo, o percentual era de 8,7%. Entre os 7,3% de escolares que usaram 

drogas ilícitas alguma vez na vida, 6,4% fez uso do crack no período de 30 dias 

que antecederam a pesquisa, o que significa 0,5% do total de alunos 

entrevistados do 9º ano. 

Esses dados do consumo de drogas compõem um universo que pode 

ser relacionado também com o comércio de drogas ilícitas. Conforme pesquisa 

divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça14 (CNJ) em 2012, dos 

adolescentes internados em cumprimento de medidas socioeducativas no 

Brasil, 75% são usuários de entorpecentes. E entre os atos infracionais mais 

recorrentes estão o roubo (36%) e o tráfico de drogas (24%).   

Observamos que, para compreender o uso e abuso de drogas ilícitas 

entre os adolescentes, precisamos articular com as determinações 

socioeconômicas, políticas e culturais.  

As condições econômicas, políticas e sociais que envolvem a 

adolescência no Brasil contribuem de forma decisiva para a formação dessa 

juventude. As desigualdades, as formas de opressão, os processos de 

desumanização e alienação determinam as formas de consciência, os valores 

e o projeto de futuro dos jovens. Dessa forma, a sociabilidade burguesa influi 

de forma decisiva no comportamento dos adolescentes, moldando seus 

                                                             
13

Em matéria publicada no sitio Eco Debate em 21/06/2013 

https://www.ecodebate.com.br/2013/06/21/pense-2012-sintese-de-informacoes-da-pesquisa-
nacional-de-saude-do-escolar-2012/. Acessado em 10/03/2016 
14

Em matéria publicada no sitio G1 em 10/04/2012 
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/75-dos-jovens-infratores-no-brasil-sao-usuarios-de-
drogas-aponta-cnj.html. Acessado em 08/03/16 

 

https://www.ecodebate.com.br/2013/06/21/pense-2012-sintese-de-informacoes-da-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar-2012/
https://www.ecodebate.com.br/2013/06/21/pense-2012-sintese-de-informacoes-da-pesquisa-nacional-de-saude-do-escolar-2012/
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/75-dos-jovens-infratores-no-brasil-sao-usuarios-de-drogas-aponta-cnj.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/75-dos-jovens-infratores-no-brasil-sao-usuarios-de-drogas-aponta-cnj.html
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desejos e necessidades pela mediação do mercado. Nesse sentido há, 

portanto, uma tentativa de padronizar o comportamento da adolescência 

através dos bens de consumo, a fim de maquiar as profundas desigualdades 

que marcam nossa formação sócio histórica. 

Pensar a adolescência sob uma perspectiva crítica implica em entender 

que a mesma não pode ser simplesmente um objeto das expectativas do 

mercado, mas, uma vez que os adolescentes devem ser sujeitos de sua própria 

história, é necessário romper com paradigmas que minimizam a importância 

dessa fase na vida de um indivíduo para sua formação cidadã. Porém, dado 

que a sociabilidade é uma construção histórica produzida coletivamente, 

envolvendo relações de poder e refletida em cada sujeito singular por 

diferentes mediações, valorizar a condição de sujeito histórico dos 

adolescentes implica numa perspectiva crítica de análise dos limites da 

sociabilidade burguesa para a formação humana.  

 Ao assumir a produção e distribuição de drogas lícitas e ilícitas, o 

mercado estabelece novos padrões de necessidade e de consumo para esta 

mercadoria.   

Embora o homem faça uso de drogas desde os primórdios da história da 

humanidade, o abuso de drogas por adolescentes foi reconhecido como um 

problema somente no século XX, ao final dos anos 50, com os primeiros relatos 

do uso de solventes (KNAPP,1998). 

Segundo Escohatado (2004) a droga é uma substância que em vez de 

ser vencida pelo corpo (e assimilada como simples nutriente) é capaz de 

vencê-lo, provocando, em doses insignificativamente pequenas, grandes 

alterações orgânicas anímicas ou de ambos os tipos.  

Sendo historicamente reconhecida como um produto natural e com valor 

de uso particularizado, na sociedade burguesa a droga ganha novas 

significações, transformando-se em droga-mercadoria com valor de uso e de 

troca. Essa transformação faz parte do processo da revolução Industrial que as 

alterou quimicamente para consumo indistinto e maciço (ROCHA, 2013).  

Uma vez que o sistema capitalista cria a necessidade de consumo, a 

droga mercadoria se torna fonte de lucro e, mesmo com as políticas de 

proibição a certas drogas, assume uma forma de controle sobre determinados 

seguimentos populacionais. 
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Nos anos 1960, por exemplo, temos a cocaína e o crack sendo utilizados 

pela CIA nos Estados Unidos para desarticular a mobilização da juventude no 

Movimento dos Panteras Negras. Abu-Jamal (2001) ex-militante dos Panteras 

Negras, fala sobre o papel do crack nas comunidades negras: 

 

Um espectro assombra as comunidades negras da América. 

Como vampiro, suga a alma das vidas negras, não deixando 

nada senão esqueletos que se movem fisicamente, mas que 

estão afetiva e espiritualmente mortos... É o resultado direto da 

rapinagem planetária, das manipulações dos governos e da 

eterna aspiração dos pobres a fugir, aliviar-se, ainda que 

brevemente, dos paralisantes grilhões da miséria extrema. 

(2001, p 96). 

 

O uso e abuso de drogas15 nessa sociedade não pode ser discutido sem 

considerar os interesses econômicos e políticos que envolvem a questão.16 

No Brasil, com as políticas de proibição da venda e consumo de drogas 

ilícitas, ao adolescente também foi vedada a venda das drogas consideradas 

lícitas (álcool, tabaco) pelo artigo 81 da Lei Federal nº 8069/1990. 

Porém, de acordo com o VI Levantamento Nacional sobre o Consumo 

de Drogas Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio17 

                                                             
15 Aqui é importante diferenciar o uso do abuso de drogas. O uso se refere ao consumo em qualquer 

quantidade, enquanto o abuso está relacionado a um padrão de consumo que aumenta o risco de 

prejuízo a saúde do usuário. A partir do estágio de abuso, está a dependência, que corresponde a 

situações quando o uso/consumo já alterou todo o funcionamento do organismo, trazendo consequências 

não apenas físicas, mas também emocionais, culturais, sociais (Duarte, 2010).  

 
16 Uma vez que este seja um tema controverso, “o profundo desconhecimento sobre a questão leva a 

sociedade a pensá-lo como um mal em si, ou como um problema individual conforme o senso comum e a 

mídia veiculam” (BOKANY, 2015,p.7). Para discutir este tema é necessário compreender que esta é uma 

questão histórica, social e política. E, embora o debate crítico acerca das políticas de drogas no Brasil 

seja bastante recente, tendo ganhado certa visibilidade nos finais dos anos 1990 e início dos anos 2000, 

passando a ser considerado nos textos oficiais das políticas de saúde e de drogas, o uso de drogas lícitas 

e ilícitas continua sendo tido prioritariamente como uma questão de polícia, e posteriormente associado à 

saúde coletiva com atribuições subalternizadas se assistência e prevenção. Isso pode ser observado na 

quantidade de recursos públicos destinados a repressão e aqueles destinados à saúde (Brites, 2015). 
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do CEBRID (Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas) em 

2010, “existem drogas que são constantes no universo dos estudantes” (2010, 

p.406). Segundo a pesquisa: 

 

Álcool e tabaco são as drogas de maior prevalência de uso na 

vida, em todas as capitais, seguidas pelos inalantes. O crack não 

é uma droga de destaque entre estudantes. Comparativamente, 

houve diminuição do consumo de drogas entres os estudantes 

nos últimos 6 anos. A única exceção a esta tendência de 

diminuição recente de consumo se deu em relação à cocaína. 

(2010, p. 413) 

 

Nessa perspectiva compreendemos que as substâncias psicoativas 

fazem parte da adolescência brasileira mesmo a despeito da proibição. Pensar 

nesta relação do adolescente com o consumo de drogas nos revela a 

complexidade deste fenômeno. A procura ativa dos adolescentes pela fuga 

através do uso indiscriminado de substâncias psicoativas, sejam lícitas ou 

ilícitas, revela a vulnerabilidade da nossa sociabilidade. 

A adolescência como um período de mudanças e contestações é 

marcada pelo paradoxo do indivíduo não ser mais criança e ainda não ser 

adulto, onde o mesmo busca experimentar limites e “transgredir” no sentido de 

encontrar um espaço de afirmação.  

Dado a percepção distorcida em relação a brutal desigualdade social em 

nosso país, a condição de “pessoa em desenvolvimento” nem sempre é 

percebida para todos que estão nessa etapa da vida, assim, estabelece-se 

uma distinção entre os que podem ou não adolescer (SARAIVA 2002). 

De acordo com Soares (2004) a formação de identidade para os jovens 

é um processo penoso e complicado. Construir uma identidade é 

necessariamente um processo social, interativo do qual participa uma 

coletividade e que se dá no âmbito de uma cultura e no contexto de um 

determinado momento histórico. Sendo, portanto, uma experiência histórica e 

                                                                                                                                                                                   
17 Pesquisa Realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) em 

2010. Disponível no siteo http://www.antidrogas.com.br/downloads/vi_levantamento.pdf. Acessado em 
05/12/2016. 

http://www.antidrogas.com.br/downloads/vi_levantamento.pdf
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social, a sociedade tem responsabilidade na formação da “delinquência”, da 

“transgressão”, do “crime”.  

O uso de drogas ilícitas está geralmente associado ao prazer e a formas 

de escape, sendo necessário um novo olhar quando se trata de seu uso 

abusivo apontando para questões de saúde pública. Para Bokany (2015) tratar 

a questão apenas como crime dificulta vê-la em sua real dimensão. Os 

estigmas de preconceito e discriminação dificultam o tratamento e a 

possibilidade de transcender a ótica policial para o campo da saúde pública.  

Uma vez que muitos dos conflitos atribuídos às drogas na realidade 

refletem problemas sociais de outra natureza, como a violência, desemprego, 

falta de educação, cultura, lazer e acesso a melhores oportunidades, 

entendemos que as determinações do modo de produção capitalista 

estabelecem uma sociabilidade que cria necessidades e condições sociais que 

levam ao uso problemático e dependente das drogas (BOKANY, 2015).  O 

período da adolescência, nesse contexto, é terreno fértil para que se alterem as 

relações dessa parcela populacional com as drogas ilícitas e atos infracionais. 

E, uma vez que, a abordagem médica é aplicada apenas para os 

adolescentes das classes mais abastadas enquanto aos adolescentes das 

classes mais baixas são aplicadas abordagens criminais (BATISTA, 2003), a 

relação do adolescente com as drogas ilícitas recebe novos desdobramentos 

que incidirão diretamente nos seguimentos mais pobres.   

Nesse sentido é necessário, portanto, compreender a atuação do Estado 

burguês mediante a dualidade das políticas públicas destinadas a essa parcela 

da população. Pois esse mesmo Estado que possui o papel de protetor da 

adolescência, possui também o papel de penalizador, e o faz de modo seletivo 

como veremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2: O ESTADO E OS DIREITOS DO ADOLESCENTE 

  

2.1 Sistema de Proteção Integral 

 

“A época exata para se influenciar o caráter de uma criança 

é cem anos antes de ela ter nascido.” William Ralph Inge 

 

O adolescente inserido nas contradições da sociabilidade burguesa está 

sujeito às normatizações da vida social e às expressões da questão social. 

Sendo um indivíduo em formação, recebe por lei, juntamente com a infância, 

um tratamento diferenciado no sistema de seguridade social. Nessa 

perspectiva abordaremos as Políticas Públicas de Proteção a infância e 

adolescência no Brasil buscando tendências gerais na programática do Estado 

quanto aos limites e as possibilidades apresentadas a essa parcela da 

população.   

Conforme afirma Bravo (2008), até 1988 todas as questões relacionadas 

a infância e adolescência pertenciam a esfera do Ministério da Justiça. Porém 

após a Constituição, as políticas sociais avançaram ao serem colocadas como 

responsabilidade do Estado, a seguridade social foi enfatizada e a família foi 

retirada do espaço privado e colocada como alvo de política pública. 

Nesse mesmo movimento, ao colocar a infância e adolescência na 

condição de “prioridade absoluta”, a Constituição de 1988 expressou uma 

intenção política de “cidadania” da criança, decorrente da incorporação de um 

novo conceito onde crianças e adolescentes passam a ser reconhecidos como 

sujeitos de direitos e segmento prioritário das políticas sociais visando sua 

proteção integral. 

Desse modo, podemos considerar a Constituição Federal de 1988 como 

um marco no reconhecimento da infância e da adolescência como prioridade 

do Estado e da sociedade, abrindo o caminho legal para a afirmação da 

universalidade de seus direitos. Essa conquista culminou posteriormente na 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, abolindo 

termos e práticas características da tutela e da segregação historicamente 

imposta a infância pobre. 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) mudou a concepção de 

infância e adolescência, anteriormente eram compreendidas como fase da vida 

destituída de direitos e às quais cabiam apenas a tutela, para uma nova 

concepção que os coloca como sujeitos em situação peculiar de 

desenvolvimento e pessoas portadoras de direitos. No âmbito da Educação, 

por exemplo, o ensino passa a ser direito obrigatório para a criança e para o 

adolescente. 

A Política Pública anterior destinada às crianças e adolescentes 

oriundas de famílias de trabalhadores empobrecidos era o Código de Menores 

Mello Mattos(1927-1979) que preconizava a criminalização da pobreza e 

judicializava o atendimento a esse segmento da população. Destinado aos 

menores de 18 anos em “situação irregular”, o Código de Menores foi instituído 

a fim de resolver a situação dos “delinquentes, abandonados moral ou 

materialmente”, sendo os últimos aqueles que se encontravam sem habitação 

e meios de subsistência, e também àqueles que tinham pai e mãe ou guardião, 

mas que praticassem atos contrários à moral e aos bons costumes da época 

(Frota, 2002). 

Com sua promulgação em 1990, o ECA pretendia romper legalmente o 

estigma da infância e adolescência pobres, antes reconhecidas pela 

menoridade. O ECA afirma a igualdade de direitos entre as criança e 

adolescentes, independente da classe social, gênero, etnia, religião e etc, e 

este segmento da população passa a ser prioridade absoluta do Estado através 

das políticas públicas. “Dessa forma o Estatuto da Criança e do Adolescente 

representou a consolidação no plano formal da perspectiva da proteção integral 

como princípio ordenador das políticas públicas para a infância e adolescência” 

(MENDES, 2008, p. 245). 

No contexto internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

baseada na Declaração de Genebra de 1924 e na Declaração dos Direitos 

Universais das crianças de 1959, adotou a Convenção sobre os Direitos da 

Criança18 em 1989. Esta convenção foi ratificada por quase todos os Estados-

membros e o Brasil subscreveu e homologou o tratado em 1990, incorporando-

o às leis nacionais por meio do decreto nº 99170/1990. Esta carta magna 

                                                             
18 Publicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)  Brasil. Disponível em 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm. Acesso em 05/04/2016 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm
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voltada para todas as crianças do mundo vem consolidar a "doutrina da 

proteção integral", que preconiza especial atenção às crianças e adolescentes 

contra a violação de seus direitos.  

Na defesa da concepção de proteção integral às crianças e 

adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente registra como direitos 

fundamentais o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à 

convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 

à profissionalização e à proteção ao trabalho. Nesse sentido é evidente que 

sua implementação está ligada às políticas públicas garantidas pela 

Seguridade Social. 

Essas alterações legais imprimem uma mudança na situação da criança 

e do adolescente, que passa do status de um problema de controle social, 

vinculada apenas ao judiciário e ao aparato policial, para uma visão abrangente 

voltada aos direitos de cidadania, que assegure o desenvolvimento das 

crianças e dos adolescentes e reduza as situações que violem seus direitos. 

Essa profunda alteração na estrutura legal que poderia apontar para um trato 

da questão social envolvendo as especificidades da infância e adolescência 

numa perspectiva de garantia de direito, não se efetiva e como veremos nos 

itens seguintes, apesar de seus avanços, a perspectiva punitiva e 

criminalizadora da infância e adolescência pobre permanece.  

 

2.1.1 Entre a afirmação abstrata e a realidade concreta 

 

No contexto mundial, ao final da década de 1980 acabara a Guerra Fria 

e, dessa forma, ganhou corpo o modelo neoliberal de governo pelo mundo, 

alavancando o processo de globalização econômica.  

No Brasil, embora o movimento diretas já (1983-1984) não tenha 

alcançado seu objetivo principal de eleição direta, forçou o parlamento a uma 

posição que resultou na eleição indireta de Tancredo Neves em 1984, porém a 

morte do mesmo antes de tomar posse levou a primeira eleição direta no País 

em 1989 após mais de vinte anos de ditadura militar.  

Há, nesse período, uma reconfiguração no padrão geral do modo de 

produção e circulação do capital e nessa conjuntura Netto (2009) aponta a 

falência do chamado “socialismo real” e a crise do Estado de Bem Estar Social 
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como propulsores da crise global, que resultou na derrota histórica dos projetos 

revolucionários das classes trabalhadoras (derrota essa, segundo o autor, 

longe de ser definitiva) e na ofensiva do capital que determinou transformações 

societárias em larga escala. 

Em um contexto de grave crise econômica no Brasil, amplia-se o 

processo de abertura econômica como resultado de uma política internacional 

alinhada ao Consenso de Washington (1989), marco fundamental da ordem 

econômica e social mundial. As novas configurações políticas e econômicas 

assumidas pelo Brasil no cenário econômico mundial se deram através da 

implementação de políticas econômicas e sociais de cunho Neoliberal 

priorizando o Capital em detrimento do Social, consolidando no decorrer da 

década de 1990 a concepção de Estado mínimo para o social e máximo para o 

capital. 

A reestruturação produtiva, e com ela as mudanças no mundo do 

trabalho, provocou uma desmobilização dos movimentos sociais em 

decorrência do fortalecimento das ONGs e entidades do terceiro setor e, aliada 

a manipulação dominante que envolveu a sociedade civil pelo discurso 

hegemônico de que não havia outra maneira de reverter a crise econômica, 

contribuiu para a despolitização da classe trabalhadora, uma vez que, sua 

organização como classe frente ao aumento do desemprego enfraqueceu. 

Sendo assim, os novos reajustes econômicos nos anos 1990, ao invés 

de fortalecer a Assistência Social como direito social, pelo contrário, 

estimularam o aumento do assistencialismo com projetos focalizados e as 

parcerias público - privada. Passaram então à sociedade civil e à família 

responsabilidades de caráter público e estatal. 

Bravo (2008) destaca que os movimentos sociais dos anos 1980 

obtiveram ganhos no âmbito social e político, porém não interferiram 

significativamente na ordem econômica. Sobre esse processo Bravo utiliza a 

concepção de Netto (1990) sobre a diferença de projetos societários contidos 

nas propostas de Democracia de massas e de Democracia Restrita. A 

Democracia de massas pretende ter ampla participação social e propõe 

articulação da democracia representativa com a democracia direta, porém foi 

derrotada nos anos 1990. A Democracia Restrita, por sua vez, limita os direitos 

sociais e políticos trazendo à tona a concepção do Estado mínimo visando 
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também a substituição das lutas coletivas por lutas corporativas e foi assumida 

pela classe dominante como resposta a crise econômica do País na década de 

1990. 

O projeto do capital no contexto neoliberal privilegia a defesa do 

processo de privatização, o que ocorreu em larga escala nos anos 1990, 

especialmente durante a era FHC. Essas ações rebatem diretamente na 

Seguridade Social e estabelecem a constituição do cidadão consumidor, 

salientando a lógica de satisfação das necessidades materiais no mercado e 

não mais nas políticas públicas de Estado.  

O aparato ideológico Neoliberal imprimiu concepções distintas às 

construídas durante o processo de redemocratização do País. 

 

“... a sacralização da “sociedade civil”, tomada como unidade 

que desconhece as classes e suas contradições e 

antagonismos, apreendida como aglomerado de interesses 

organizados, que, ao fim e ao cabo, por meio do “diálogo” e da 

“concertação”, podem ter seus “conflitos” solucionados em 

“consensos” – sustentados, geralmente, pelo ativismo de 

“movimentos sociais”. A defesa de uma “autonomia” e de um 

suposto “protagonismo” da “sociedade civil” tem legitimado a 

transferência de responsabilidades estatais para as mal 

chamadas Organizações Não-Governamentais, cada vez mais 

submetidas a lógica empresarial (mesmo que não queiramos 

reduzir a heterogeneidade do universo que elas constituem, 

universo no qual há organizações sérias e respeitáveis).” 

(NETTO, 2008, p 8) 

 

Neste sentido, a ideologia burguesa pretende deslocar os diversos 

seguimentos sociais de sua realidade concreta e apresentá-los de forma 

estática e abstrata, de maneira que o processo de organização da sociedade 

civil que na realidade está em constante movimento se mostre capaz de 

estabelecer um equilíbrio para o bem comum (Netto, 2009). 

No reajuste neoliberal, o Estado retoma a questão social de forma 

flexível e focalizada, passando à sociedade civil a função de assumir 

responsabilidades da alçada dos poderes públicos, sendo dada grande ênfase 
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a filantropia e ao voluntariado. O Estado se abstém da responsabilidade de 

promover políticas públicas, sintonizado com a busca pelas necessidades 

individuais no mercado, intervindo apenas nas necessidades dos mais pobres, 

daqueles que não têm condições de adquirir os bens e serviços oferecidos 

pelas empresas privadas. Segundo Iamamoto 

 

Forja-se assim uma mentalidade utilitária, que reforça o 

individualismo, onde cada um é chamado a “se virar” no 

mercado. Ao lado da naturalização da sociedade, “é 

assim mesmo, não há como mudar”, ativa-se os apelos 

morais à solidariedade, na contra face da crescente 

degradação das condições de vida das grandes maiorias 

(IAMAMOTO, 2006, p.174).  

 

A contradição entre conquistas e retrocesso nesse período se manifesta 

no fato de que embora a Constituição garanta direitos, o Estado financeirizado 

não dá suporte para que os mesmos sejam efetivados, e o mercado se torna o 

regulador das relações sociais, onde tudo acaba perpassado por meios 

mercantis. 

Na Seguridade Social há, portanto, um processo de fragmentação, pois 

ao se mostrar como uma política que “abrange” a população como um todo, na 

verdade é focalizada para os mais pobres. Principalmente no que diz respeito à 

Assistência Social, que através dos programas de combate a pobreza focaliza 

e fragmenta o atendimento a população trazendo consigo uma alienação da 

concepção de políticas sociais. Conforme Netto (2009, p 10) é onde se instala 

uma “falsa noção de que é possível uma política social avançada e reformista 

mesmo no marco de uma orientação societária macroeconômica 

conservadora”. 

Nesse sentido, as políticas sociais revelam seu caráter contraditório, 

pois apesar de serem reduzidas e precarizadas, devem ser defendidas como 

instrumento estratégico das classes subalternas, primeiro como garantia de 

condições sociais de vida aos trabalhadores para sua auto reprodução, e 

segundo como campo de acúmulo de forças para conquista do poder político 

por parte dos trabalhadores organizados (BRAVO, 2008). 
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2.1.2 Sociedade e estado: respostas às necessidades da infância e 

adolescência  

 

A partir dos ajustes socioeconômicos dos anos 1990, onde as 

reivindicações e conquistas históricas passaram a ser parcialmente 

reconhecidas e aceitas apenas formalmente, a prioridade dada a infância e 

adolescência nas políticas públicas também não assumiu base concreta, não 

conseguindo superar as concepções estereotipadas que ligam a juventude à 

tutela de um Estado Penal que criminaliza a pobreza. 

Para Sales (2008), as crianças e adolescentes consistem em um dos 

segmentos sociais que mais exprimem o estado da cidadania e do tratamento 

dos direitos humanos hoje no país. São alvos de violência social “que se 

expressa na falta de projetos de vida, no desemprego, nas dificuldades de 

acesso a serviços públicos de educação, saúde, cultura, esporte e lazer de 

qualidade”, que segundo Veríssimo (1999, apud Sales, 2008) podem ser 

chamados de “negligência planejada”. 

Em decorrência dos processos sociopolíticos e econômicos do país, 

existem muitas resistências à implementação do ECA e tudo isso implica na 

dificuldade de consolidação de uma esfera pública no país. E a proteção 

integral defendida como prioritária não se efetiva, uma vez que, o 

aprofundamento da desigualdade social e as expressões agudas da violência 

social coincidem para dar à situação de crianças e adolescentes no Brasil um 

quadro de invisibilidade social (SALES, 2007). 

O ECA em si não suscita reações contrárias quando defende os direitos 

de todas as crianças e adolescentes no que concerne ao social, econômico, 

político e cultural (Livro I, Título III), porém quando o Estatuto trata “Da prática 

de ato infracional” (Livro II, Titulo III), a autora afirma que tanto no âmbito da 

sociedade civil quanto no da sociedade política19 há um questionamento 

conservador quanto a extensão destes direitos (SALES, 2007). Esta resistência 

quanto aos direitos dos adolescentes autores de ato infracional, revela as 

                                                             
4
As categorias sociedade civil e sociedade política utilizadas por Salles (2007) advêm da tradição 

gramsciana sobre a teoria ampliada do Estado, que considera a sociedade civil como o conjunto de forças 
sociais e políticas  responsáveis pela criação e difusão de ideologias e a sociedade política como 
expressão do caráter coercitivo do Estado. Assim, o Estado é composto por duas esferas: sociedade civil 
e sociedade política. 
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raízes de uma retórica disciplinadora, conservadora e punitiva que ainda é 

mantida socialmente. 

Na junção da concepção formal acerca da criança e do adolescente 

como pessoas em desenvolvimento e da sua forma concreta na execução das 

políticas públicas voltadas para esse segmento populacional, entende-se que 

na realidade eles têm sido tratados como pré-cidadãos (Sales, 2007). Cercados 

de políticas precárias que reafirmam sua cidadania escassa, com seus direitos 

violados constantemente, as crianças e adolescentes que assumem estratégias 

de sobrevivência consideradas “levianas”, só vão sair da zona de invisibilidade 

quando trazem incômodo público, nesse instante serão encaradas através da 

ação repressora e punitiva do Estado.  

A violência social que envolve questões como a desigualdade, o 

desemprego, a precarização do trabalho, a degradação das condições de vida, 

a incivilidade, a alienação no trabalho e nas relações, o menosprezo de valores 

e normas em função do lucro, o consumismo, o culto à força e o machismo, 

dentre outras (Minayo, 1994), impactam diretamente no desenvolvimento físico, 

social e emocional das crianças e adolescentes. A própria negação de acesso 

de qualidade a direito básicos de saúde, educação, moradia e alimentação se 

constitui violência social. Essa violência se manifesta na precariedade das 

políticas públicas que geram desconfiança e descrença no poder público ao 

invés de assegurarem espaços que atendam às necessidades da população.  

Como exemplo, podemos observar a política de educação no Brasil, que 

passou a ser direito obrigatório da criança e do adolescente na Constituição de 

1988. Tendo por ponto de partida o mercado, o atual modelo de ensino está 

engendrado em “Competências” que valorizam o “saber ser” em detrimento de 

um “estoque de saberes” (BAPTISTA, 2008). Assim o que deveria ser alicerce 

importante para pleno desenvolvimento da juventude, tornou-se um 

instrumento de apoio para a sociedade capitalista, estabelecendo um consenso 

que favorece a perpetuação do sistema dominante. 

Uma vez que essa política possui centralidade na formação do jovem e 

na consolidação de uma cidadania, Mészáros (2005) propõe que pensar a 

sociedade tendo como parâmetro o ser humano, exige superar a lógica 

desumanizadora do capital, que tem no individualismo, no lucro e na 

competição os seus fundamentos. A educação, portanto, deve ser continuada e 
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permanente uma vez que nunca deixamos de aprender. Sendo assim, a 

educação libertadora teria como função transformar o trabalhador em um 

agente político, que pensa, age, e usa a palavra como arma para transformar a 

realidade.  

No livro “A Educação para além do capital”, Mészáros (2005, p.17) 

afirma: “diga-me onde está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi 

onde está a educação”. O objetivo do autor é revelar como as classes 

dominantes nessa sociedade, impõem uma educação alienante para o 

trabalho, com o objetivo de manter o homem dominado, e afirma 

 

“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 submissão hierárquica e 

implacavelmente imposta.” (MÉSZAROS, 2005, p.35). 

 

Nesse sentido, a Educação como produção do conhecimento que 

perpassa pela “hegemonia” do Capital cumpre o papel ideológico conservador 

de ensinar a ideologia dominante, ou seja, a formação do indivíduo nessa 

sociedade visa um controle político e econômico, e essa alienação começa na 

política de educação. 

Leal (2008) afirma que no Brasil a grande luta dos educadores e 

especialistas envolvidos em políticas de educação escolar é o embate entre o 

público e o privado (esse debate também está presente na área da saúde). A 

precarização dos serviços públicos da educação obrigatória estimula seu 

consumo no mercado, expressando a lógica de que a educação de qualidade 

só pode ser oferecida pelo ensino privado. Entendemos, portanto, que a 

educação nesse sistema societário é também uma mercadoria.  

Segundo dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) 2014, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE)20, houve diminuição no total de estudantes da rede pública. 

No período do levantamento, 75,7% dos estudantes estavam na rede pública. 

No ano anterior (2013), a proporção era de 76,9%. Essa queda se deu devido 

ao crescimento da rede particular de ensino. 

Os trabalhadores que podem arcar com essa despesa, preferem então 

retirar seus filhos do ensino público baseados na crença de que a qualificação 

no ensino privado garantirá a inserção futura de seu filho no mercado de 

trabalho. Baptista (2008) porém, atesta que não há relação linear entre 

qualificar-se e obter um emprego uma vez que a crise é estrutural do Capital e 

não do trabalho ou do trabalhador. Existe, portanto, uma parcela grande (e 

cada vez maior) da população que não será absorvida pelo mercado formal, lhe 

restando apenas a possibilidade de “se virar” na informalidade. 

As gestões de escolas públicas do país, em alguns Estados como Goiás 

e São Paulo estão sendo terceirizas por meio de Organizações Sociais (OSs). 

Essas organizações são entidades sem fins lucrativos, que recebem recursos 

do Estado para administrar um determinado órgão público contribuindo para 

uma maior flexibilização do trabalho (AZEVEDO, 1999). Este modelo de gestão 

já acorre nas políticas de Saúde. 

A questão do financiamento das políticas públicas de corte social, assim 

como sua descentralização, se coloca como desafio para a efetivação de um 

serviço público de qualidade visto que é crescente a desvalorização do trabalho 

e a restrição de recursos.  

Nesse sentido, a política de saúde, que assim como à educação é 

definida como direito social, também expressa a precarização na deficiência na 

estrutura física; na falta de disponibilidade de material (equipamentos e 

medicamentos) e na carência de recursos humanos. 

Em matéria publicada em janeiro de 2016, a BBC Brasil21 afirmou que no 

ano passado a saúde fluminense recebeu R$ 387 milhões com repasses e 

                                                             
20

Em material publicado no Sitio G1 em 13/11/2015 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/11/cai-o-total-de-alunos-na-rede-publica-apontam-
dados-da-pnad-2014.htmlacessado em 24 de fevereiro de 2016 às 11:50. 
 
21

Em material publicado no Sitio BBC Brasil em 11/01/2016 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160106_crise_economica_rio_jp acessado em 

24 de fevereiro de 2016 às 14:15. 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/ibge/
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/11/cai-o-total-de-alunos-na-rede-publica-apontam-dados-da-pnad-2014.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/11/cai-o-total-de-alunos-na-rede-publica-apontam-dados-da-pnad-2014.html
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160106_crise_economica_rio_jp
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auxílios emergenciais da União e da Prefeitura do Rio, porém segundo o novo 

secretário, somente o setor acumula R$ 1,4 bilhão de déficit. Esta crise na 

Saúde pública no Estado do Rio de Janeiro está relacionada, segundo 

especialistas, às falhas de gestão das finanças públicas, a ausência de um 

fundo soberano com excedentes dos royalties do petróleo e aos próprios Jogos 

Olímpicos deste ano.  

Essa negligência com a saúde pública, em especial com a saúde do 

adolescente, não se dá apenas em seu financiamento e gestão, mas também 

na construção de sua política. A Estratégia de Saúde da Família (ESF), por 

exemplo, que tem por objetivo oferecer uma nova concepção de saúde não 

mais centrada somente na assistência à doença, mas, sobretudo, na promoção 

da qualidade de vida, prestando assistência integral e contínua, não possui 

uma programação específica para jovens e adolescentes em suas unidades. 

Os atendimentos realizados aos adolescentes nas unidades de saúde são 

voltados não para a promoção da saúde, mas para consultas esporádicas, 

consulta pré-natal ou vacinação em campanhas. Nesse sentido, percebemos 

que essa parcela da população não é o público prioritário para as ações de 

saúde. 

Especificamente sobre o uso e abuso de drogas por adolescentes, 

segundo Ministério da saúde em sua capacitação profissional acerca da Saúde 

do adolescente (BRASIL, 2008), o abuso de drogas ilícitas está entre os 

problemas de saúde mais complexos e difíceis de diagnosticar e abordar. 

Soares (2007) afirma que os problemas comportamentais e mentais 

relacionados ao consumo de substâncias psicoativas, especificamente a 

dependência de drogas, vinha sendo categorizada como atribuição da saúde 

mental. Sendo assim, é recente a incorporação do tema na Saúde Coletiva, o 

que explica a limitação das produções científicas nesta área. 

Para Soares (2007), sob a perspectiva da Saúde coletiva, o que se 

pretende é intervir precocemente nos fatores de risco inibindo o 

desenvolvimento do problema, sem, contudo, chegar ao foco das bases 

estruturais da sociedade onde localiza-se o processo saúde-doença. Assim a 

autora afirma que os estudos sobre drogas na área da saúde, especificamente 

no recorte juvenil, não referenciam o sujeito à classe social a que pertence, 
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mas são tomados no sentido genérico como parte de um grupo relativamente 

homogêneo. 

Entre as formas de violência social e negação dos direitos da 

adolescência, o local de moradia é um fator preponderante, visto que os 

habitantes da periferia têm piores condições de vida, com acesso precário à 

segurança pública, à transporte público de qualidade, à infraestrutura de saúde, 

à educação e à cultura. A distância da periferia para os centros de trabalho 

aumenta a jornada do trabalhador, que tem no percurso casa-trabalho um 

desafio. Além da moradia periférica em que vivem a maior parte da população 

urbana do país, existe o agravante dos sem moradia. 

A primeira Pesquisa Censitária Nacional sobre Crianças e Adolescentes 

em Situação de Rua no Brasil22, realizada pela Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República (SDH) e divulgada em março de 2011, aponta que 

ao todo são 23.973 crianças e adolescentes nessa condição, onde 71,8% são 

do sexo masculino e 28,2% são do sexo feminino. Desse total 7.827 crianças e 

adolescentes dormem somente nas ruas. De acordo com o censo, cerca de 

70% das crianças e adolescentes que dormem na rua foram violentados dentro 

de casa. Além disso, 30,4% são usuários de drogas ou álcool. 

Mediante a concretude da realidade desses adolescentes, é contraditório 

afirmar que a juventude no Brasil é assumida como prioridade pelas políticas 

públicas e pela sociedade. Dado que o Estado oferece políticas sucateadas 

negando-lhes direitos fundamentais básicos, compreende-se que o status de 

pré-cidadãos se mantém camuflado pela falsa igualdade jurídica que afirma 

que as leis são justas e neutras (FUZIWARA, 2013), quando na realidade se 

mostram predeterminadas aos interesses dominantes em uma sociedade 

desigual.  

Nesse contexto é necessário compreender a violência contra a infância e 

adolescência como expressão da questão social uma vez que sofrem 

diretamente com a perversidade dessa organização societária. Inseridos num 

contexto que aponta para um quadro desolador, a infância e a adolescência no 

Brasil nunca receberam prioridade absoluta para além do discurso formal, pelo 

                                                             
22

Pesquisa disponibilizada no sitio http://docplayer.com.br/14748-Primeira-pesquisa-censitaria-

nacional-sobre-criancas-e-adolescentes-em-situacao-de-rua.html. Acessado em 15/03/2016. 
 

http://docplayer.com.br/14748-Primeira-pesquisa-censitaria-nacional-sobre-criancas-e-adolescentes-em-situacao-de-rua.html
http://docplayer.com.br/14748-Primeira-pesquisa-censitaria-nacional-sobre-criancas-e-adolescentes-em-situacao-de-rua.html
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contrário, lhe é conferida um lugar secundário na sociedade e nas políticas 

públicas. 

 

2.2 Política Pública para adolescentes 

 

O desafio da efetividade dos direitos está proposto em torno do sistema 

de proteção integral a infância e adolescência que pretende deslocar o direito 

do campo das ideias para a realização prática na realidade social. 

Em 2013, a pesquisa “Legislação sobre Direitos das Crianças”23, 

realizada em 132 municípios brasileiros pelo Datafolha para o Instituto Alana, 

mostrou que a ideia de que a criança tem que vir em primeiro lugar é um valor 

compartilhado pelos brasileiros, embora a grande maioria não se considere 

informada sobre seus direitos. 81% da população brasileira declara-se “mais ou 

menos, pouco ou nada informada” sobre os direitos da criança previstos na 

Constituição e no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). No entanto, 94% 

da população se posiciona a favor do cumprimento da regra de prioridade 

absoluta à criança pelos governos federal, estadual e municipal. A maioria da 

população acredita que a regra de prioridade absoluta às crianças não está 

sendo respeitada pelo governo e nem pela sociedade.  

Sabemos, portanto, que a legislação por si só não é capaz de 

concretizar direitos. Uma vez que o Estatuto da criança e do adolescente se 

apresenta de forma contraditória ao se estabelecer como ganho na luta pela 

garantia de direitos ao mesmo tempo em que traz em si concepções punitivas, 

veremos a seguir as políticas paradoxais contidas nesse sistema de proteção. 

 

2.2.1 Programas de orientação e apoio sócio familiar  

 

A família, desde os fins da década de 1970, vem sendo colocada como 

substitutivo privado do Estado na provisão de bens e serviços, assim como, 

agente de proteção integral. Essa visão idílica da família favorece a abstenção 

do poder público no apoio aos indivíduos nessa sociedade complexa, dinâmica 

e profundamente desigual. 

                                                             
23 Em pesquisa realizada pelo Datafolha em 2013 disponível em http://alana.org.br/wp-

content/uploads/2014/08/Alana_relatorio-anual_2013.pdf . Acessado em 04/10/2016 

http://alana.org.br/wp-content/uploads/2014/08/Alana_relatorio-anual_2013.pdf
http://alana.org.br/wp-content/uploads/2014/08/Alana_relatorio-anual_2013.pdf
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No entanto, Pereira (2008, p.28) afirma que a família deve ser 

considerada uma instituição contraditória, pois a par de suas características 

positivas, pode ser um instrumento para a reprodução de desigualdades e 

perpetuação de culturas arcaicas.  

Seguindo os princípios básicos da política de atendimento a 

adolescência no Art. 90 do ECA, temos o princípio da tríplice responsabilidade 

compartilhada que estabelece a família, a sociedade de forma geral e o Poder 

Público em todas as suas esferas como os agentes responsáveis pela garantia 

do direito da Infância e Juventude. Sendo assim, o ECA prevê os programas de 

Orientação e Apoio Sócio familiar com o objetivo de garantir o direito a 

convivência familiar e comunitária, evitando que dificuldades econômicas, 

pessoais e sociais dos pais ou responsáveis pela criança ou adolescente levem 

à ruptura desse vínculo. 

O artigo 23 do ECA afirma que “a falta ou carência de recursos materiais 

não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar” e 

em parágrafo único garante que nesse caso, a família "deverá obrigatoriamente 

ser incluída em programas oficiais de auxílio". O apoio sócio familiar 

corresponde, portanto, a ajuda material financeira à família. 

 A orientação sócio familiar diz respeito a ajuda não-material às famílias, 

uma vez que é imprescindível para a garantia de direitos o trato de informações 

sobre direitos e deveres e atendimentos sociais que tratem de questões 

econômicas, sociais, educacional, profissional e atendimento psicológico. 

Para Mioto (2008) o programa de orientação e apoio sócio familiar é 

“ambíguo e permeado de contradições por trazer embutidos nos discursos 

“homogêneos”, princípios assistencialistas e normatizadores da vida familiar”.  

Há, portanto uma tendência de predominância de concepções 

estereotipadas no âmbito desses programas que estigmatizam as famílias e os 

papéis familiares; operando com a prevalência de propostas residuais, e 

centralizando suas ações em situações limite e não em situações cotidianas. 

No Dossiê da Criança e Adolescente24 (2015, p. 33), o Instituto de 

Segurança Pública (ISP) afirma em suas considerações finais, que a violência 

                                                             
24  Dossiê disponível no siteo do Instituto de Segurança do Estado do Rio de Janeiro 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieCriancaAdolescente2015.pdf. 
Acessado em março de 2016. 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieCriancaAdolescente2015.pdf
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contra a criança e o adolescente ocorre no ambiente familiar “[...] e na maioria 

das vezes por pessoas que têm algum tipo de relação, familiar ou não, com a 

vítima e que para combater essa violência, é necessário se concentrar no 

ambiente doméstico e trabalhar a relação dos pais com a criança”. A solução 

aqui apresentada evidencia uma visão conservadora que responsabiliza 

apenas a família pela situação de violência, quando na realidade as relações 

familiares, apesar de possuírem particularidades, não estão isoladas das 

contradições dessa sociedade desigual e violenta. 

Conforme afirma Sales (2007) 

 

Infelizmente as principais problemáticas que afligem 

crianças e adolescentes, e seus familiares (mortalidade 

infantil, mortes violentas, trabalho infantil, exploração 

sexual e conflito com a lei) tendem a aparecer para a 

opinião pública como icebergs, isolados do contexto mais 

geral em que vivem e sobrevivem milhões de cidadãos 

privados do acesso a bens de consumo e da distribuição 

de riquezas. (SALES, 2007, P.89) 

 

A Concepção estereotipada de família está presente no modelo da 

família nuclear tradicional, marcada pela figura do pai como chefe de família e 

pela mãe que vive em função da educação dos filhos e do zelo pela casa, 

sendo veiculado como um modelo ideal de família e inserida no senso comum 

dos técnicos responsáveis pela formulação das políticas sociais (MIOTO, 

2008).  

Uma vez que a família é tomada como esfera privada e indiferente a 

esfera pública, desenvolve-se um sistema de organização de serviços 

centrados em indivíduos problemas tendo uma leitura limitada das demandas e 

propondo ações residuais a partir desse referencial genérico sobre a família. 

Estas intervenções se dão em dois níveis, o primeiro toma a família como 

auxiliar de processos diagnósticos e tratamento de problema individual, e a 

segunda compreende a família como o problema e transforma em objeto 

terapêutico. (MIOTO, 2008) 
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A autora destaca que a inter-relação Estado e família revela seu caráter 

paradoxal, pois embora coloque a família como centralidade da vida social, a 

nega na prática.  Há, portanto, um choque entre dois direitos da família; o 

direito à privacidade e o direito a proteção. Sobre esse choque, Mioto (2008) 

exemplifica observando que as famílias mais pobres são consideradas 

“desestruturadas” e por isso recebem com frequencia visitas dos Assistentes 

Sociais, enquanto as famílias consideradas “normais” conseguem defender a 

privacidade e mesmo esconder suas violências.  

A intervenção do Estado na família se dá na esfera Legislativa, que 

define e regula as relações familiares (como por exemplo; a idade mínima para 

o casamento; obrigatoriedade escolar; deveres e responsabilidades dos pais e 

etc); na política demográfica, para incentivo e controle da natalidade; e na 

difusão de uma cultura de especialistas nos aparatos controladores e 

assistenciais especializados nas classes subalternas (MIOTO, 2008).  

O adolescente está inserido nesse contexto onde o atendimento nos 

equipamentos da política pública é fragmentado e focalizado, a dita “família 

desestruturada” é o principal argumento para usar a realidade do adolescente 

contra ele mesmo. Porém a gravidez precoce, o uso de drogas ilícitas, a 

evasão escolar, o conflito com a lei (e etc) expressam de forma isolada a uma 

realidade composta por múltiplas violações de direitos dos adolescentes. 

Nesse sentido é necessário que haja mudanças na concepção de 

assistência as famílias para que as crianças e os adolescentes não sejam 

penalizados pelas suas impossibilidades, e mudança na postura da sociedade 

e no profissional ligado a área de família sem classificá-las nos estereótipos de 

“normais” ou “patológicos”. Implica em construir um novo olhar sobre as 

famílias e novas relações entre elas e os serviços (MIOTO, 2008). 

 

2.2.2 A Medida Sócioeducativa 

 

A adolescência como condição de pessoa em desenvolvimento justifica 

a existência de um sistema diferenciado de atendimento à este segmento da 

população que estabelece também uma responsabilização juvenil. Visto que 

entre os direitos fundamentais há o direito à possibilidade de expiação, o 
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adolescente que comete um ato infracional também tem o direito de ser 

“ressocializado”, e isso ocorre através de um sistema socioeducativo. 

Uma vez que os adolescentes tanto dos bairros mais nobres às 

periferias são submetidos às mesmas aflições próprias desta idade, alcançados 

pelos mesmos apelos de mídia, estimulados ao consumo como parâmetro de 

uma vida bem-sucedida, há uma tendência, que não pode ser generalizada, de 

expressar essa desigualdade através do conflito com a lei, dado que grande 

parte da população adolescente é colocada a margem do mercado de 

consumo. Excluídos como trabalhadores e estimulados como consumidores 

estes podem formar a nova clientela do sistema penal (ZACCONE, 2007). 

A percepção distorcida dos direitos do adolescente infrator se faz 

produto da antiga doutrina da situação irregular, montada sobre a ideia de que 

a infância e adolescência pobre é objeto do Estado penal. Porém a ordem 

jurídica não se conforma mais com o antigo conceito de que sujeito é o “bem 

nascido” e o “menor” é o infrator, o novo conceito jurídico estabelecido pelo 

ECA o coloca não mais como mero objeto, mas sim como sujeito de direitos 

(SARAIVA, 2002). 

Incorporando a doutrina da proteção integral, o ECA estabelece regras 

de um direito penal juvenil, sancionando como medidas socioeducativas, as 

condutas infracionais praticadas por adolescentes, estabelecendo uma 

responsabilidade juvenil (Saraiva, 2002). O Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê, através da abordagem socioeducativa, uma intervenção do 

Sistema de Justiça que não seja punitiva, mas de responsabilização pelos atos 

infracionais cometidos, visando que o adolescente reflita sobre seus atos e 

repense suas formas de se relacionar no mundo.  

Em janeiro de 2012, foi criada a lei nº 12.594 referente ao Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (Brasil, 2012), com o 

objetivo de regulamentar a execução das medidas socioeducativas, incluindo 

os sistemas: estadual, distrital e municipal, além de políticas e programas 

específicos ao atendimento de adolescentes em conflito com a lei, 

complementando as leis anteriores inclusas no ECA. O SINASE considera 

várias medidas, dentre elas; a brevidade referente ao prazo das decisões 

judiciais; a não descriminalização, por conta da etnia ou outra questão; o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários; e a individualização, por 
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meio do Plano Individual de Atendimento – PIA, elaborado junto a família e o 

próprio adolescente durante o processo de ressocialização. 

Esse modelo de intervenção sistêmica estabelece que a instituição 

judiciária lide com o usuário de drogas como um sujeito que precisa de ajuda e 

não apenas como um infrator, isso torna possível a realização de um trabalho 

em nível psicossocial apreciando a amplitude do conflito com a lei. Porém para 

Soares (2004) as instituições jurídico-políticas em vez de reforçar a autoestima 

dos jovens transgressores no processo de sua recuperação e mudança, fazem 

o contrário; punem e humilham. 

A ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância) – Comunicação e 

Direitos25 em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da 

Presidência da República, realizou uma série de publicações em 2012 sobre o 

Adolescente em conflito com a Lei, estas publicações demonstram que as 

instituições de atendimento socioeducativo tiveram seus fundamentos na 

correção e punição dos adolescentes. Nesse sentido é possível afirmar que 

apesar do sistema ter alcançado uma perspectiva pautada na integralidade da 

política com parâmetros de respeito à proteção integral e desenvolvimento da 

juventude, ainda há na prática ações repressoras e violência institucional.  

Observando os adolescentes infratores como a ponta de um gigantesco 

iceberg, que por baixo é sustentado por baixa escolaridade, violência 

doméstica, empregos precários, jornadas longas de trabalho, má alimentação, 

alcoolismo, e muita desigualdade, entendemos que as medidas 

particularizadas e focalizadas para esta população serão apenas para remediar 

e colaborar para sua manutenção, pois esperar que os conflitos com a lei 

sejam resolvidos antes de se tratar destas questões, não é viável. 

A falsa ideia de que o ECA teria se transformado em um instrumento de 

impunidade baseia-se na associação equivocada de inimputabilidade, descrita 

na lei, com impunidade. Assim se faz necessário compreender a 

responsabilização Juvenil, inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

para que não haja concessões a um paternalismo ingênuo, que enxerga o 

adolescente infrator apenas como vítima de um sistema excludente, em uma 

                                                             
25

 Publicação da Agência de Notícias dos Direitos da Infância em 2012. Disponível no siteo 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Adolescentes%20em%20conflito%20com%20a%20lei%20%
20Gui%20de%20refer%C3%AAncia%20para%20a%20cobertura%20jornal%C3%ADstica.pdf. 
Acessado em 20/12/2016.  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Adolescentes%20em%20conflito%20com%20a%20lei%20%20Gui%20de%20referÃªncia%20para%20a%20cobertura%20jornalÃstica.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Adolescentes%20em%20conflito%20com%20a%20lei%20%20Gui%20de%20referÃªncia%20para%20a%20cobertura%20jornalÃstica.pdf
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leitura apenas tutelar; e nem a um retribucionismo hipócrita, que vê no 

adolescente infrator o algoz da sociedade, conceituando-o apenas como 

vitimizador, em uma leitura sob o prisma do Direito Penal máximo (SARAIVA, 2002).  

De acordo com o ECA, Título III, Cap. I, Art. 103: “Considera-se ato infracional 

a conduta descrita como crime ou contravenção penal.” O Parágrafo único determina 

que: “para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do 

fato.” No Art. 104 deste Capítulo, constam que: “São penalmente inimputáveis os 

menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. No Cap. II, 

Art.106: Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato 

infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. 

Aqui, é importante destacar que nos últimos anos emergiu uma série de 

propostas de lei tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com o 

intuito de alterar a inimputabilidade do adolescente infrator.  

Recentemente em agosto de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou em 

segundo turno (por 320 votos a favor, 152 contra e 1 abstenção) a proposta de 

emenda à Constituição para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no 

caso de crimes de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes 

hediondos. Segundo esta proposta aprovada pela Câmara, os jovens de 16 e 17 anos 

terão que cumprir a pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 e 

maiores de 18. Após completar 18 anos, eles irão para presídios comuns.26  

Esta proposta de lei está desde 21 de agosto de 2015 na pauta do Senado 

Federal, onde precisará passar por duas votações para ser promulgado.27 

Acerca das medidas socioeducativas o ECA (BRASIL, 1990) preconiza no 

Art.112 do Cap. IV – Seção I, Incisos do I ao VII, que: “Verificada a prática de ato 

infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes 

medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à 

comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semiliberdade; VI - 

internação em estabelecimento educacional e; VII - qualquer uma das previstas no art. 

101, I a VI”. 

Porém, dado às nossas características culturais de encarceramento, a inserção 

em estabelecimento educacional é a mais comum. Soares (2004, p 145) destaca a 

ironia do nome instituição “socioeducativa”, uma vez que geralmente quando o 

                                                             
26 Em material publicado pelo siteo G1 em 19/08/2015. Acessado em 13/01/2017 e disponível 

em http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/camara-aprova-em-2-turno-reducao-da-
maioridade-penal-para-16-anos.html 
27

 Informação disponível no siteo  da camara de deputados 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493. Acessado 
em 13/01/2017. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14493
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adolescente passa por essa medida acaba por ser condenado a morte 

simbólica e moral. 

No contexto de barbárie, a dominação econômica e política se alimenta 

do discurso sobre a complexidade do consumo de psicoativos, da cultura do 

medo e da insegurança, para justificar respostas emergenciais no campo da 

saúde e de exceção no campo da repressão policial (BRITES, 2015). 

Propostas legislativas com a da redução da maioridade penal são 

resultados dessa falsa associação que leva ao reducionismo hipócrita de que o 

adolescente infrator é um inimigo público e que esta seria a alternativa mais 

viável para conter a criminalidade, desconsiderando, no entanto, que o sistema 

penal brasileiro é caótico e já não sustenta o encarceramento adulto.  

Nesse sentido é necessário preservar uma geração que agoniza, 

entendendo que a solução não é lançá-la no fundo do poço do sistema penal 

(SARAIVA, 2002). Esse é um trabalho a longo prazo que envolve a ação 

conjunta, que para Soares (2004) envolveria um grande mutirão educativo no 

intuito de provocar mudanças nas condições sociais e econômicas que afligem 

parte considerável dos adolescentes brasileiros.  

 

2.3 O Estado Penal  

 

Dado que as políticas públicas de proteção à adolescência são 

politicamente inviáveis por contrariar a lógica econômica dominante que 

privilegia o capital, o Estado penal neoliberal está estabelecido para remediar a 

retração do Estado econômico e social que na verdade é a causa da escalada 

generalizadora de insegurança objetiva e subjetiva (ZACCONE, 2007). 

Ao atender as demandas do capital por meio do fundo público, o Estado 

reduz os gastos sociais, e age de forma dual ao adotar políticas focalizadoras e 

meritocráticas de um lado e, do outro, mercantilizar os serviços, transferindo-os 

ao mercado e/ou para a chamada sociedade civil (BRISOLA, 2012). Uma vez, 

que não contém os desdobramentos da questão social, o Estado penal se 

estabelece com sua força repressora junto aos pobres e aos movimentos 

sociais em nome da segurança da propriedade e dos proprietários. 
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Conforme afirma Wacquant (2001) em relação ao aumento do Estado 

Penal: 

 

“Depreende-se que o desenvolvimento estatal para responder 

questões penais diante da desordem levantada pela 

desregulamentação da economia, da ausência de convívio social 

com trabalho assalariado e do empobrecimento de ampla 

quantidade do proletariado urbano, visando o aumento, a 

ampliação ou então a intensidade de meios de intervenção 

estatal por meio do judiciário ou dos agentes de ordem, 

equipara-se a implantação de uma “ditadura sobre os pobres” 

(WACQUANT, 2001. p. 11).  

 

A proposta Neoliberal de um Estado mínimo, não intervencionista na 

ordem econômica e com consequente redução e/ou precarização das políticas 

sociais garantidora de direitos sociais, se reveste no controle social máximo da 

crescente massa de excluídos. A redução do Estado na Seguridade Social traz 

precariedade e ausência de recursos públicos retirando não apenas bens 

coletivos, ao empurrar a população para a lógica do mercado, mas também 

referenciais coletivos da relação sociedade e Estado enquanto gestores do 

interesse geral (FAUSTO, 2000). 

Nesse sentido, o Estado cobra um padrão social de todos e oferece 

condições a poucos transmutando os valores fundantes da doutrina da 

proteção integral e associando a proteção ao Adolescente com punição 

(SARAIVA, 2002).  

O Estado, através do sistema penal, realiza um duplo processo seletivo, 

ao definir em lei as condutas consideradas como crime para imediatamente 

após, selecionar as pessoas que irão responder por estes fatos (ZACCONE, 

2007). Sendo assim, através do discurso penal, o Estado mascara a realidade 

com a falsa ideia de igualdade e de neutralidade contida no sistema jurídico 

vigente (BATISTA, 2007) 

Assim, as drogas ilícitas têm um papel importante na ação seletiva e 

punitiva do Estado. O modo de produção e distribuição da droga mercadoria, 



51 
 

assim como seu consumo abusivo, são fatores usados para legitimar na 

sociedade civil as práticas adotadas pelos governos e sociedade. 

 

É nesse tema das drogas qualificadas de ilícitas, que, hoje, mais 

fortemente atua a enganosa publicidade que consegue 'vender' o 

sistema penal como produto destinado a fornecer as almejadas 

proteção e segurança, fazendo desse instrumento – na 

realidade, estimulante de situações delitivas e criador de maiores 

e mais graves conflitos – o centro de uma política supostamente 

destinada a conter, ou até mesmo acabar, com a irracionalmente 

temida circulação daquelas mercadorias, ao mesmo tempo que 

ensejando uma intensificação do controle do Estado sobre a 

generalidade dos indivíduos (KARAM, 2005, p. 156). 

 

A ideia de violência urbana como decorrente do tráfico está associada 

com uma resposta do Estado, que de forma criminal e belicista, reforça a 

punição ao invés de tratar as reais questões que fomentam a violência. Assim a 

única saída para o Estado reorganizar o caos, seria a criação de novas leis que 

possibilitem novas prisões. A consequência deste processo é o aumento da 

violência, pois tende a tencionar as relações entre agentes do estado e a 

população. Sendo assim, Zaccone (2007, p. 17) afirma que “na segurança 

pública não são os índices que determinam a política, mas a política que 

determina os índices”. 

Segundo o Relatório Mundial 2016 da Organização Human Rigths 

Watch28,o número de  pessoas que morreram em operações policiais entre 

janeiro e outubro de 2015 no Estado do Rio de Janeiro foi de 569, um aumento 

de 18 por cento em relação ao mesmo período de 2014. Em São Paulo, 

policiais em serviço mataram 494 pessoas nos primeiros nove meses do ano, 

um aumento de 1 por cento em relação ao mesmo período de 2014. 

A ação policial, nesse sentido, revela a grave violação de direitos no 

tratamento dado os cidadãos mais pobres e isso pode ser testificado no fato de 

                                                             
28 Relatório Mundial 2016: Brasil da Organização Human Rights Watch sobre eventos 
de 2015, disponível no site https://www.hrw.org/pt/world-report/2016/country-
chapters/285573. Acessado em 27/12/2016. 

https://www.hrw.org/pt/world-report/2016/country-chapters/285573
https://www.hrw.org/pt/world-report/2016/country-chapters/285573
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que quando a vítima é pobre, raramente o crime é investigado e os envolvidos 

responsabilizados (ZACCONE, 2007). 

Nesse sentido, destacamos os dados divulgados pelo Ministério da 

Justiça 29 em 2015, que afirmam que o Brasil possui a quarta maior população 

carcerária do mundo. Este encarceramento é caracterizado pela focalização do 

encarceramento sobre grupos sociais específicos ou, ainda, pela punição de 

forma mais acentuada sobre alguns tipos de crimes (BRASIL, 2015).  

 

“Ao promover no imaginário a ideia de que o traficante é um 

inimigo “da ordem e da democracia”, um câncer que precisa ser 

“extirpado do organismo social”, forja uma base de legitimidade 

social que aceita, aplaude e reivindica o recrudescimento da 

intervenção repressora do Estado.” (BRITES, 2015, p130)   

 

Neste sentido, Brites (2015) afirma que a violência não está associada 

ao consumo em si das drogas, mas ao controle social, à barbárie social e à 

repressão ao mercado ilícito, são estes que legitimam o Estado penal e a 

militarização da vida social. 

Analisar o Estado penal é entendê-lo como um braço de nossa 

sociabilidade, uma vez que está profundamente enraizado no Estado 

capitalista, que por sua vez é o originador da questão social e suas múltiplas 

refrações. E quem recebe os rebatimentos desse ciclo é a massa de pobres e 

despossuídos, também oriundos da questão social.  

Nesse sentido ao criar estereótipos criminosos, o Estado penal 

estabelece um controle punitivo sobre as classes rotuladas “perigosas”. Nesta 

seletividade se revela a operacionalidade do sistema penal. 

  

                                                             
29 Pesquisa divulgada pelo jornal online da UOL em 23/062015.  Disponível no site 
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/06/23/prisoes-aumentam-e-brasil-tem-4-
maior-populacao-carceraria-do-mundo.htm. Acessado em 28/12/2016. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/06/23/prisoes-aumentam-e-brasil-tem-4-maior-populacao-carceraria-do-mundo.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/06/23/prisoes-aumentam-e-brasil-tem-4-maior-populacao-carceraria-do-mundo.htm
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2.3.1 Criminalização da juventude pobre 

 

Dado que nossa dinâmica social está permeada das contradições 

impostas por nossa organização societária, Batista (2003) afirma que no Brasil, 

a dependência recíproca entre desigualdade e violência, entre exclusão social 

e seletividade do sistema repressivo, se apresenta em estado bruto.  

Como faces de uma mesma moeda, a atenção do Estado à 

adolescência se apresenta de um lado como o sistema de direitos da criança e 

do adolescente e do outro como o aparato repressivo. Esse sistema de 

garantia de direitos deveria, através de políticas públicas básicas, representar a 

forma estrutural e preventiva de intervenção nas condições sociais favorecendo 

o progresso na direção de uma maior igualdade social, porém o mesmo não 

ocorre devido as graves deficiências das políticas públicas de base e de 

proteção (BATISTA, 2003). O aparato repressivo por sua vez, legitimado pela 

emergência criminal e pelo contexto de barbárie, se alimenta da cultura do 

medo e da insegurança para justificar sua ação de violência física voltada para 

a classe trabalhadora empobrecida (BRITES, 2015), em especial os 

adolescentes. 

De acordo com o relatório “A Criminalização da Pobreza no Brasil”30 

realizado pela Organização Não-Governamental (ONG) Justiça Global em 

2009, sobre as causas econômicas, sociais e culturais da tortura e outras 

formas de violência no país, o termo Criminalização da pobreza se refere: 

  

“[...]a um fenômeno claro e visível em que os membros mais 

pobres da sociedade brasileira identificados por atores estatais e 

quase-estatais (a polícia, em especial a polícia militar, agentes 

do sistema legal, agentes carcerários e milícias) como 

criminosos ou potencialmente criminosos e, com base nisto, são 

alvos de extorsão, prisão e detenção arbitrárias, violência física e 

até mesmo execução sumária.” (JUSTIÇA GLOBAL, 2009, p.17) 

 

                                                             
30

 Relatório “A Criminalização da Pobreza – Relatório sobre as causas Econômicas, Sociais e Culturais da 
Tortura e Outras Formas de Violência no Brasil” divulgado pela ONG Justiça social em 2009. Disponível 
emhttp://www.omct.org/files/2010/10/20938/addressing_the_criminalisation_of_poverty_brazil_por.p
df. Acessado em 29/10/2016.  

http://www.omct.org/files/2010/10/20938/addressing_the_criminalisation_of_poverty_brazil_por.pdf
http://www.omct.org/files/2010/10/20938/addressing_the_criminalisation_of_poverty_brazil_por.pdf
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Dado que no Brasil a pobreza sempre foi entendida e vista como 

sinônimo de “vadiagem”, de “amoralidade” e de qualquer outro elemento 

vinculado à delinquência e à criminalidade (COIMBRA, 1998, apud BARROS, 

2008, p. 143), a sociabilidade burguesa responsabiliza os indivíduos por sua 

condição de pobreza e suscetibilidade ao crime. 

A grande parcela dos adolescentes pobres que hoje lidam de forma crua 

com nossas raízes históricas marcadas por profundos preconceitos e 

desigualdades tem como opção de projeto de vida o serem “empurrados 

ladeira abaixo” ou para o desemprego, ou para o subemprego, ou para as sub 

economias da barbárie, o que por sua vez os levaria a uma provável morte 

violenta e precoce, alimentando assim o ciclo vicioso da tragédia (SOARES, 

2004). 

Para Soares (2004) está em curso no Brasil um verdadeiro genocídio 

onde a violência tem se tornado um verdadeiro flagelo para toda a sociedade. 

Porém, o autor destaca que a vitimização dos jovens pobres, negros, do sexo 

masculino entre 15 e 21 anos, tem gerado um déficit de jovens do sexo 

masculino na estrutura demográfica brasileira, déficit esse que só se verifica 

nas sociedades em guerra.  

 

"Cristalizou-se um imaginário social no qual se associa o 

segmento juvenil – em especial as classes populares – à 

condição de protagonistas da violência e, mais ainda, à 

constituição de uma ameaça indiscriminada a toda a 

sociedade" (BRASIL, 2009a, p. 20). 

 

Assim, o novo inimigo público é o jovem pobre infrator (muitas vezes 

enquadrado na categoria traficante), que para as massas urbanas 

transformadas em multidões desesperançadas e turbas linchadoras, merece a 

exclusão. Afinal de contas “a esses jovens não se aplicam o direito à vida, à 

justiça, muito menos à cultura, à educação” e sim, por representarem um 

contingente perigoso, um maior controle social e penas mais duras (BATISTA, 

2003). 

A criminalização da juventude pobre se legitima na seletividade do 

aparelho repressivo do Estado. Essa seletividade da justiça juvenil se 
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apresenta na designação do papel de consumidor de drogas ilícitas para o 

jovem da classe média e de traficante para o jovem da favela e bairros pobres. 

Estas são as duas características constantes processo de criminalização da 

juventude (BATISTA, 2003). 

Historicamente sempre houve nas leis de proibição do uso de drogas a 

diferenciação entre traficante e usuário, porém a lei materializa-se na 

diferenciação de classe social uma vez que, os mais pobres, de classes 

socioeconômicas vulneráveis, logo adquirem o status de traficante e os de 

classes socioeconômicas mais favorecidas são categorizados como usuários 

(ROCHA, 2013). 

Destacamos a Nova lei antidrogas de 2006 (Lei nº 11.343) que constitui 

o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas (SINAD) e que é 

utilizada como instrumento de penalização de adolescentes pobres (Rocha, 

2013). A lei abranda as sanções para usuários e torna mais rígidas as penas 

direcionadas aos traficantes (o que mantém a lógica das legislações anteriores) 

e deixam inicialmente a cargo dos policiais e delegados que, aos descreverem 

o boletim de ocorrência definem a materialidade da apreensão orientados pelo 

enquadramento de um determinado delito, e por fim dos juízes que julgam se a 

quantidade encontrada com o indivíduo é de usuário ou traficante. Essa 

questão permite observar o caráter subjetivo da lei anti-drogas, que pode variar 

de acordo com o “olhar” dos agentes de segurança e com o “bom senso” do 

Juiz. 

 

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o 

juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância 

apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a 

ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta 

e aos antecedentes do agente.” (BRASIL, lei nº 11.343, Cap III, 

art 28, p 2º) 

 

Deste modo, como forma de expressão da criminalização da pobreza, se 

o indivíduo apreendido for morador de uma favela e lá mesmo for abordado, 

consequentemente suas chances de ser enquadrado na categoria traficante 

serão infinitamente superiores as de outro indivíduo que porte a mesma 
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quantidade de drogas, mas que esteja e resida em área nobre da cidade. Dado 

que a classificação de quem é usuário e de quem é traficante é dada 

primeiramente pelo policial, de acordo com Rocha (2013) o olhar seletivo é 

perigoso ao buscar os grupos sociais mais vulneráveis e projetar neles os 

preconceitos gerados por determinações racistas e desiguais que estão 

enraizados profundamente em nossa cultura. 

O preconceito é efetivo na medida em que projeta sobre a pessoa um 

estigma que a anula, a esmaga e a substitui por uma imagem caricata. Nesse 

momento, para Soares (2004), dissolvemos a identidade do outro, 

desconsiderando o indivíduo como alguém possuidor de uma história de vida, 

idade, defeitos e qualidades, e olhamos apenas para o “moleque perigoso” ou 

para a “menina perdida” cujo comportamento passa a ser previsível, causando 

medo e respostas violentas a esses segmentos. 

Em entrevista a Revista Berro em junho de 201431, Zaccone afirma que 

a construção da delinquência se dá através de uma decisão política que 

constrói quem são os criminosos e quais são os crimes que vão ser 

perseguidos. Assim, o processo de criminalização é sempre seletivo, sempre 

vai atuar construindo o crime e o criminoso nos espaços mais vulneráveis, nos 

locais de pessoas mais pobres. E, uma vez que, uma pessoa é definida como 

criminosa não adianta ela gritar que não é, pois o senso comum vai aderir a 

voz dominante. 

Dessa forma, a produção ideológica de inimigos (internos e externos) é 

uma estratégia recorrente de controle e dominação no interior da sociabilidade 

burguesa (BRITES, 2015), sendo a “guerra contra as drogas” o carro-chefe da 

criminalização através dos discursos de lei e ordem disseminados pelo pânico 

(ZACCONE, 2007). 

  

                                                             
31 Entrevista com o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Orlando Zaccone para a Revista Berro. 
Disponível no site http://revistaberro.com/entrevista/entrevista-zaccone-parte-iii-criminalizacao-da-
pobreza-e-redundancia/. Acessado em 27/12/2016 

http://revistaberro.com/entrevista/entrevista-zaccone-parte-iii-criminalizacao-da-pobreza-e-redundancia/
http://revistaberro.com/entrevista/entrevista-zaccone-parte-iii-criminalizacao-da-pobreza-e-redundancia/
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2.3.2 O papel da mídia no discurso de insegurança 

 

A grande mídia por sua vez, desempenha um importante papel na 

associação de certas categorias econômicas e sociais com a criminalidade. As 

distorções geradas a partir de então, transformam as vítimas da violência das 

classes mais empobrecidas do Brasil em “criminosos”. Isso também é 

manipulado pela própria polícia ao justificar os homicídios durante as ações 

policiais na favela como resistência a prisão (JUSTIÇA GLOBAL, 2009). 

Os meios de comunicação agem como construtores privilegiados de 

representação social e a violência torna-se um tipo de linguagem, uma forma 

de comunicar algo. Para Rondelli (2000, p 160) “A violência e suas imagens 

tornam-se fontes de significações culturais, pretexto para sustentar visões de 

mundo e práticas sociais [...] Assim, engendram e legitimam políticas”. Nesse 

sentido é importante observar o lugar que a violência ocupa nos noticiários 

diários da mídia.  

Através da seleção de conteúdos e de abordagens, a mídia produz a 

realidade social enquanto a descreve, e isso se dá por meio de dois 

mecanismos fundamentais: a seleção dos fatos que serão divulgados e do 

enquadramento que será dado a estes (ROCHA, 2013). Nesse sentido os 

episódios de violência cotidiana, banal e ordinária são apresentados com 

péssimas mediações mostrando o isolamento dos setores sociais neles 

envolvidos, como também a impotência da sociedade de resolver seus conflitos 

(RONDELLI, 2000). 

Uma vez que costuma haver uma rede de informações estabelecida, a 

mídia tem desde a fonte, que não é o fato em si mas a informação sobre o fato, 

fornecida pela polícia, até as redações das organizações de comunicação 

social para a captação da matéria-prima de seu noticiário (ROCHA, 2013). 

Entendemos aqui que na realidade os fatos são primeiramente selecionados 

pelos agentes policiais, que de certa forma operam um processo de seleção 

sobre a realidade social a ser divulgada, o que nos leva novamente a 

seletividade punitiva e a criminalização da pobreza. 
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“É nesse sentido que uma lógica circular se estabelece: as 

notícias reforçam o senso comum e seus pré-conceitos a 

respeito do crime e dos criminosos, o que legitima as demandas 

e ações sociais sobre estes indivíduos, que reproduzirão as 

mesmas ações, (re)produzindo-se assim “novas” notícias.” 

(ROCHA, 2013, p. 236) 

 

A interação da mídia dominante na construção social é sutil na medida 

em que se transverte de fonte segura de informação, como veremos isso no 

próximo, através da pesquisa realizada com adolescentes do município de 

Casimiro de Abreu, onde afirmaram que “a televisão”, é a principal fonte de 

informação sobre drogas. 

A mídia que exprime a ideologia burguesa se apresenta, portanto, como 

normatizadora da conduta dos indivíduos reproduzindo o padrão do Estado 

Penal na categorização de perfis perigosos à vida em sociedade e exercendo 

um amplo controle na formação do senso comum. 
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CAPÍTULO III: ADOLESCÊNCIA E DROGAS EM CASIMIRO DE ABREU 

 

Tratamos nos capítulos anteriores sobre a relação entre drogas e 

adolescência no âmbito nacional, perscrutando a sociabilidade mercantil e 

desigual na qual está inserido, observando também tendências de precarização 

nas políticas públicas e de diminuição dos espaços públicos, bem como a 

existência de um processo de criminalização do jovem pobre, onde o mesmo é 

alvo da seletividade do Estado penal. 

Passaremos agora para a abordagem acerca das particularidades dessa 

relação em Casimiro de Abreu. Para isso apresentaremos dados resultantes de 

uma pesquisa qualitativa em grupo focal com alunos adolescentes do CIEP 

José Bicudo Jardim em Casimiro de Abreu.  

Nisso iremos contextualizar o município para compreender a conjuntura 

social e econômica a que estes adolescentes estão submetidos e também 

situar a pesquisa realizada. Na última parte deste capítulo iremos apresentar a 

dados recolhidos juntamente a análise dos mesmos. 

 

3.1 O município de Casimiro de Abreu 

 

O município de Casimiro de Abreu está localizado na baixada litorânea 

do Estado do Rio de Janeiro. Possui uma área territorial de 460,771 Km² 

dividida entre quatro distritos; Casimiro de Abreu (sede do município), Barra de 

São João (2o Distrito), Professor Souza (3o Distrito) e Rio Dourado (4o Distrito). 

 

População por distrito 

 

Fonte: Distribuição local da população – Censo 2010
32

 

                                                             
32 Disponível em http://198.1.85.92/~casimirodeabreu/home/servicos/dados-municipais/. 

Acessado em julho de 2016. 

http://198.1.85.92/~casimirodeabreu/home/servicos/dados-municipais/
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Segundo dados do último Censo Nacional em 2010 o município possuía 

neste mesmo ano uma população de 35.347 habitantes, sendo 18.015 em 

Casimiro de Abreu, 13.284 em Barra de São João, 2.222 em Professor Souza e 

1.726 em Rio Dourado. 

 

Taxa média de crescimento anual populacional entre 2000 e 2010: baixada litorânea  

 

 

Segundo dados do Painel Regional da Baixada Litorânea33 divulgado 

pelo Observatório Sebrae/RJ em parceria com o IETS (Instituto de Estudos do 

Trabalho e Sociedade) entre os nove municípios pertencentes a baixada 

litorânea, Casimiro de Abreu possui a maior taxa média de crescimento anual 

do PIB entre 1999 e 2009 (12,8%) sendo também o município da região com o 

maior crescimento populacional entre 2000 e 2010, seguido de Iguaba Grande 

e Armação dos Búzios. 

É importante destacar que a primeira grande mudança populacional no 

município se deu entre os anos de 1991 e 1996. A população do município teve 

uma redução notável de 40,74% da população devido a emancipação político-

administrativa da cidade de Rio das Ostras (em 1992) que até então era um 

dos distritos do município de Casimiro de Abreu. O segundo período de grande 

mudança no quadro populacional do município foi entre os anos de 2007 e 

2010. O aumento população nesse período de três anos foi de 59,57%, o que 

significa que a cidade recebeu 8.261 novos moradores.  

  

                                                             
33  Em documento publicado no sitio do Sebrae RJ em 2013 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Menu%20Institucional/Sebrae_INF
REG_2013_BaixadaLito.pdf . Acessado em 13/07/2016 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Menu%20Institucional/Sebrae_INFREG_2013_BaixadaLito.pdf
http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Menu%20Institucional/Sebrae_INFREG_2013_BaixadaLito.pdf
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Informações populacionais 

 

Fonte: IBGE - Censo 1991, Contagem Populacional 1996, Censo 2000, Contagem 

Populacional 2007 e Censo 2010.34 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que a 

população do Município em 2015 esteve em torno de 40.305 habitantes, supõe-

se então que entre os anos de 2010 e 2015 a população tenha crescido em 

torno de 991,76 de habitantes ao ano o que sugere que em cinco anos houve 

um crescimento inferior se comparado ao período de 2007 a 2010, de apenas 

14,03%. A que se deve então o crescimento extraordinário entre os anos de 

2007 e 2010? 

Indicador pode estar relacionado com o crescimento no número de 

habitantes se deu em função do processo migratório em busca de melhores 

oportunidades e condição de vida, uma vez que esse foi o período do ápice da 

prosperidade advinda da extração de petróleo na baixada litorânea. 

A uma distância de 130 km da Capital, Casimiro de Abreu é um dos 92 

municípios do Estado do Rio de Janeiro que recebem royalties pela exploração 

e produção de petróleo – o que justifica a alta participação do município no PIB 

regional. Conforme o Relatório Agenda 21 da COMPERJ em 201135, Casimiro 

de Abreu fez em 2009, um repasse de R$ 54 milhões em royalties do petróleo, 

segundo o site da prefeitura, o que representava 50% da receita total da cidade 

até então.  

Com a queda na arrecadação dos royalties, o funcionamento dos 

diversos projetos destinados a melhoria da qualidade de vida da população, foi 

                                                             
34

 Disponível em http://198.1.85.92/~casimirodeabreu/home/servicos/dados-municipais/. 

Acessado em julho de 2016. 
35

 Relatório da COMPERJ em 2011, Disponível em https://issuu.com/rebal/docs/agenda-21-
casimiro-de-abreu-rj. Acessado em Julho de 2016. 

http://198.1.85.92/~casimirodeabreu/home/servicos/dados-municipais/
https://issuu.com/rebal/docs/agenda-21-casimiro-de-abreu-rj
https://issuu.com/rebal/docs/agenda-21-casimiro-de-abreu-rj
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prejudicado de forma tal, que hoje no município a população conta apenas com 

os programas básicos da Secretaria Municipal de Assistência. 

Destes, destacamos o fim dos projetos Construir, que oferecia empregos 

aos adolescentes de baixa renda nos equipamentos municipais, o Bolsa 

Auxílio, que oferecia empregos de meio período a adolescentes de baixa renda 

na Prefeitura, o Bolsa Estágio, que oferecia estágio remunerado aos 

universitários nos equipamentos municipais. Houve corte também nos 

programas de esporte e lazer como; escolinha de futebol, escolinha de skate, 

de vôlei, além de cursos de rafting, rapel, arborismo, jiu-jítsu, capoeira, entre 

outros projetos financiados pela prefeitura. E mais recentemente, o transporte 

universitário gratuito que atendia à 909 estudantes que iam para Macaé, Rio 

das Ostras, São Gonçalo, Rio Bonito, Niterói e Cabo Frio, foi suspenso no 

início de novembro de 2016 devido à necessidade de cortar gastos que, segundo 

a prefeitura, não são obrigatórios. 

Essas informações expressam a precariedade das políticas públicas, 

implicam na redução de espaços de lazer e cultura para os jovens.  

Assim sendo, percebemos que ao mesmo tempo em que se retraem os 

investimentos em programas municipais voltados para este seguimento, o número 

de adolescentes casimirense em conflito com a lei cresce. Em 2014, segundo 

dados do ISP36 (Instituto de Segurança Pública), 26 adolescentes foram 

apreendidos portando drogas ilícitas, e em 2015 das 10 apreensões feitas pela 

polícia, 8 eram de adolescentes. 

É necessário, portanto, compreender essa realidade a partir da visão e 

entendimento dos próprios adolescentes casimirenses sobre as alterações na 

relação entre drogas ilícitas e adolescência. 

 

3.2 Pesquisa de Campo 

 

A Pesquisa foi realizada no CIEP Brizolão 459 José Bicudo Jardim em 

Casimiro de Abreu no período entre 25 de maio de 2016 a 14 de junho de 

2016. A proposta de pesquisa foi levada a diretoria que disponibilizou horários 

                                                             
36

 Dados publicados em Planilha Excel acerca da apreensão de menor nos municípios do 
Estado do  
Rio de Janeiro, a Delegacia de Casimiro de Abreu corresponde a 121ª. 
http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=150. Acessado em 23/02/2016. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=150
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de aula vaga para a realização da mesma, bem como uma sala para nos 

reunirmos com os voluntários. 

O CIEP é a maior escola da cidade oferecendo as etapas de Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. 

Segundo dados do Censo Escolar de 201537, o CIEP José Bicudo Jardim 

possuía cerca de 776 alunos matriculados no ensino fundamental, sendo que 

destes, 146 cursaram o EJA, 30 a Educação Especial, 30 os anos inicias da 

Educação Fundamental e 746 cursaram os anos finais. 

O objetivo principal da pesquisa foi identificar as principais tendências na 

percepção de jovens estudantes residentes no município de Casimiro de Abreu 

sobre o consumo de drogas ilegais entre adolescentes, assim como discutir as 

possíveis motivações para o uso de substâncias psicoativas na adolescência e 

a exclusão social em sua associação, bem como identificar a abrangência do 

conhecimento dos adolescentes quanto ao uso de substância psicoativa. Em 

suma, sua finalidade é apreender elementos que aproximem nosso olhar 

quanto a relação dos adolescentes do município com a droga ilícita.  

 

3.2.1 Metodologia 

 

Nosso estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, de 

caráter exploratório, por meio de uma pesquisa de campo. Optamos em 

realizar a pesquisa através de Grupo focal que é uma técnica derivada de 

entrevistas grupais, que coleta informações por meio das interações grupais. 

Esse tipo de abordagem enfatiza a necessidade de considerar a visão de 

diferentes sujeitos e contextos sociais sobre os quais incidem o fenômeno a ser 

avaliado (BONFIM, 2013, p.779). Sendo o grupo focal uma técnica adequada 

para pesquisa de tópicos de natureza sensível, “tem sido utilizado na área de 

abuso de substâncias psicoativas” (SOARES, 2000, p. 317). 

O grupo focal ocorreu em período de aula vaga, previamente acordado 

com a diretoria. A pesquisa ocorreu em três turmas diferentes com 

representações voluntárias por parte dos alunos em uma sala cedida pela 

                                                             
37 Pesquisa disponível no sitio QEdu http://www.qedu.org.br/escola/175962-ciep-briz-459-mun-

josebicudojardim/censoescolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0
&item.Acessado em 11/11/16. 

http://www.qedu.org.br/escola/175962-ciep-briz-459-mun-josebicudojardim/censoescolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
http://www.qedu.org.br/escola/175962-ciep-briz-459-mun-josebicudojardim/censoescolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
http://www.qedu.org.br/escola/175962-ciep-briz-459-mun-josebicudojardim/censoescolar?year=2015&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
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escola. A equipe de pesquisa foi composta pela graduanda que, com a função 

de coordenadora, ficou responsável por encaminhar a discussão promovendo o 

debate sobre o tema e mantendo a atividade na pauta proposta, e por uma 

observadora com a função de auxiliar o coordenador, observando e fazendo 

anotações quanto a fala dos participantes. 

As seis questões utilizadas durante a pesquisa foram elaboradas a partir 

do objetivo específico de identificar as principais tendências na percepção de 

jovens estudantes residentes no município de Casimiro de Abreu sobre o 

consumo de drogas ilegais entre adolescentes, analisando através do grupo 

focal, o entendimento dos alunos quanto ao crescente consumo de drogas 

entre adolescentes no município. Dessa forma o roteiro de questões (em 

anexo) foi utilizado com a função de direcionar o debate e nortear as 

discussões nos grupos focais conteve apenas seis itens, permitindo certa 

flexibilidade na condução dos debates com registro de temas não previstos, 

porém relevantes. 

As informações foram gravadas e transcritas na íntegra, o que permite 

contar com todo o material fornecido pelos voluntários e com autorização dos 

mesmos. 

Iniciamos a pesquisa após uma rápida dinâmica de apresentação de 

cada integrante do grupo focal. A conversa relacionada com o tema drogas e 

adolescência começou de forma tímida, porém ao final os alunos já se sentiam 

a vontade para falar sobre o assunto citando experiências próprias e de outros 

colegas.  

Identificou-se uma diferença entre os grupos, considerando a faixa etária 

e a consequente relação com as drogas, o grupo focal 2 formado por alunos do 

EJA, com idades entre 15 e 17 anos, tratou o assunto de forma mais aberta 

desde o início, demonstrando familiaridade com o tema em questão. Os demais 

grupos discutiram o tema de forma receosa no início, entretanto ao longo da 

discussão foram expondo suas opiniões ao ponto de agregarem novos 

elementos de análise para além do que estaria previsto no roteiro de questões. 

Entendemos que a pesquisa possui uma percepção limitada devido aos 

seus próprios objetivos e também por suas determinações externas. Dentre as 

delimitações externas estão; o tempo concedido pela instituição para a 
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realização de pesquisa, a subjetividade dos autores e o barulho e frequentes 

interrupções por parte de outros alunos que passavam no corredor.  

 

3.2.3 Perfil 

 

Os critérios de representatividade para a participação voluntária dos 

adolescentes no grupo focal seriam definidos por faixa etária, ano escolar e 

sexo. A proposta inicial era convidar alunos do 7º ano (na idade de 12 anos), 8º 

ano (na idade de 13 anos), e 9º ano (na idade de 14 anos), porém devido às 

alterações nos quadros de aulas da própria instituição de ensino, as turmas 

cedidas para a pesquisa foram; duas turmas de 8º ano e uma do 6º ano do EJA 

com alunos nas idades entre 13 e 17 anos. Foram realizados três grupos 

focais, o primeiro com a turma 801, o segundo com a turma do 6º EJA e a 

terceiro com a turma 802. 

O primeiro grupo focal teve duração de 54 minutos, ocorreu em horário 

de aula vaga da turma 801 do CIEP na parte da manhã. Os seis participantes 

se voluntariaram. Quatro dos participantes possuíam 13 anos e dois já haviam 

completado 14 anos de idade. 

O segundo grupo focal teve duração de 45 minutos, ocorreu em horário 

de aula vaga da turma do 6 ano EJA do CIEP na parte da manhã. Os sete 

participantes se voluntariaram. Cinco dos participantes possuíam 15 anos, um 

16 e um 17 anos de idade. A turma possuía apenas duas meninas e ambas 

não quiseram participar. 

Tinham poucos alunos na sala devido a turma já haver sido liberada 

para aula vaga. Nesse grupo, seguindo a orientação optamos por aumentar o 

número de participantes e tentar convocar usuários neste e no próximo grupo 

de pesquisa. 

O terceiro grupo focal teve duração de 35 minutos, ocorreu em horário 

de aula da turma do 802 do CIEP na parte da manhã. Devido a dificuldade de 

encontrar turma com aula vaga disponível, o professor liberou os alunos que 

quisessem participar. Os 9 participantes se voluntariaram. Seis dos 

participantes possuíam 13 anos, um 14 e um 15 anos de idade.  Sendo sete 

meninas e dois meninos. 
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Quadro 1. Participantes da pesquisa por idade e gênero 

 

Fonte: pesquisa realizada por Raquel Braga Sardenberg em 2016 no CIEP de 

Casimiro de Abreu. 

 

A princípio a proposta era convidar seis alunos em cada uma das três 

turmas, sendo três meninos e três meninas, porém após a experiência do 

primeiro grupo de pesquisa optamos por não definir o gênero e aumentar o 

número dos participantes caso houvessem voluntários, tentando convocar 

usuários nos próximos encontros.  Assim, na turma 801 participaram 6 alunos, 

na turma 6 EJA participaram 7 alunos e na turma 802 contou com a 

participação de 9 alunos 

 

3.3 Drogas e adolescência no Município de Casimiro de Abreu 

 

Por meio de análise do conteúdo produzido pela fala dos alunos 

voluntários, destacamos algumas categorias analíticas que apontam 

determinadas tendências na relação do adolescente da cidade de Casimiro de 

Abreu com a droga. 

As primeiras questões apresentadas aos grupos estavam relacionadas 

ao entendimento dos alunos em relação a droga em si e aos motivos de sua 

utilização por parte dos adolescentes.  

Em todos os grupos percebe-se uma relação contraditória quanto a 

percepção dos motivos para o uso e também quanto aos efeitos da droga. Ao 

mesmo tempo em que evidenciam, de forma unânime, seu aspecto negativo 

associando o uso ao vício, à fraqueza, depressão, à relação com a polícia e a 

morte, também destacam uma influência positiva na medida em que a droga 
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pode trazer prazer, inclusão em grupos de amigos e melhor desempenho em 

certas atividades, bem como ser utilizadas com fins medicinais. 

A droga em sua associação negativa é relacionada com a palavra 

“droga” como algo ruim, com o vício, a dependência, com a morte e com 

prisão; 

 

(Grupo 3) “coisa que mata muitas pessoas e que a pessoa sabe 

que vão ficar ruim, mas mesmo assim continuam usando...” – “o 

corpo vai sendo destruído e elas percebem que é ruim quando 

acontece o pior” 

 

Como motivo para o uso, os alunos entendem que o adolescente que faz 

uso de drogas, o faz porque sua vida não é positiva. Nesse sentido, a droga 

está relacionada com sentimentos de “tristeza”, “depressão”, “estresse”, 

“revolta”, abandono, como pode ser observado nos seguintes comentários; 

 

(Grupo 1) “excluído da família, fica revoltado” –“no caso tem 

muita gente em depressão, que usa bastante e fica depressivo e 

não tem dinheiro pra comprar” – “quem cheira quer a destruição 

de tudo”  

 

A expressão “mente fraca” foi comum durante a pesquisa para designar 

o envolvimento do adolescente com o uso de drogas, mesmo os que afirmaram 

já ter feito uso de alguma substância psicoativa colocam o uso de drogas 

ilícitas associado a fraqueza. Essa associação se apresenta de forma 

dicotômica, podendo ser fraqueza de caráter, por fazer uso de drogas apenas 

porque os amigos o fazem, ou fraqueza associada ao medo ou falta de 

coragem de experimentar algo proibido. Isso está relacionado aos padrões de 

sociabilidade e valores da juventude que determinam a dinâmica social que 

aceita e agrega alguns e exclui outros. Isso pode ser observado nas seguintes 

falas: 

(Grupo 1) “amigos fala que se não usar é porque é fraco” 

(Grupo 2) “tem gente que vai na cabeça dos outros, tem mente 

fraca” –“as vezes anda muito com amigo errado” 

(Grupo 3) “os meninos falam pra usar, pra mostrar que é forte” 
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Ainda sobre a sociabilidade, os adolescentes destacaram os impactos 

do uso de drogas ilícitas na convivência familiar; tratando da mudança de 

comportamento que afeta as relações familiares. 

 

(Grupo 1) “deixa as pessoas que era mais próximo, as vezes 

deixa a escola, deixa de falar com a mãe, começa a andar com 

gente ruim”– “começa a maltratar a família, muda”– “eu sei de 

um menino que roubava a avó pra comprar droga e morreu preto 

de tanta bebida e droga sendo lambido por cachorro.” 

 

Em seu aspecto positivo o uso de drogas foi designado como uma fonte 

de aprazimento, curiosidade, um traquilizante e facilitador no desenvolvimento 

de algumas atividades e na aceitação em certos grupos de amigos; 

 

(Grupo 1) “Para ficar mais calmo” – “Pra se achar mais legal” – “ 

Pra conseguir andar de skate, quando ele [se referindo a um 

colega] não fumava era o maior lentão...mas quando ele fumava 

ficava mais rápido que o cara que ensinava a gente a andar” – 

“as vezes a pessoa usa pra falar em público e fica mais 

tranqüilo” 

(Grupo 2) “coisa boa, coisa ruim, que deixa suave” “Pra saber 

como é o bagulho” – “Dependendo de que tipo de droga é 

remédio” – “Tem gente que acha bonito” 

(Grupo 3) “as pessoas usam mais por diversão” – “é tipo pra 

relaxar ficar na onda” 

 

Em associação positiva a droga é entendida como um medicamento 

farmacológico, que pode contribuir para o tratamento de saúde e enfermidades. 

Como no Brasil ainda não está regularizado o uso para estes fins, essa é uma 

informação que os adolescentes se apropriam através da mídia e meios de 

comunicação diverso; 

 

(Grupo 1) “Em alguns países isso dai é tipo um remédio, uma 

cura”   

(Grupo 2) “Dependendo de que tipo de droga é remédio” – 

“Maconha é remédio” 
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Quanto aos efeitos físicos da droga, os alunos mantiveram a contradição 

entre agitação e tranquilidade, para os estudantes o usuário “fica bruto”, “fica 

tranquilo”, “fica bobo”, “fica mais estressado”, “sem atenção nas coisas”. 

Destacaram também mudanças na aparência física e na dependência da 

substancia que pode levar a morte. 

 

(Grupo 1) “fica com a boca roxa, fica grosso” – “fica agitado, 

mais estressado” –“chega a fazer coisas por drogas” – “ o 

problema é que a pessoa começa a usar e depois não consegue 

parar” – “conheci um que morreu de tanto usar”  

(Grupo 2) “dependendo da pessoa fica até mais calma, sei lá” – 

“A pessoa nunca mais é a mesma” – “ se cheirar pó o cara fica 

maluco, se fumar maconha fica tranquilo, fala manso igual um 

ganso” – “emagrece, fica com a cara fina...cheio de olheira” – “ 

só vai perdendo e diminuindo a vida” – “dá fome mas não come, 

que de noite eu passo e vejo os cracudos igual um pedaço de 

pau” – “...esses caras vivem dia e noite na rua vendendo 

bagulho, você quer o que? não para pra comer não” 

(Grupo 3) “os meninos ficam bobos, falando bobeira” – “fica 

magro também” – “sem atenção nas coisas” – “meu irmão fuma 

maconha, deixa ele tranqüilo, as vezes ele fica muito nervoso ... 

ele fuma só em casa...minha mãe já falou pra ele parar” 

 

Apenas no grupo focal 2 os alunos admitiram já ter feito uso de drogas 

ilícitas, porém nos demais apesar de não declararem o uso, mostraram 

familiaridade com o assunto; 

 

(Grupo 1) “tem o loló, você já faz, mas tem gente que vende, não 

sei como é, não pode beber, falaram que se beber morre, ai não 

sei se é verdade...ai eu vejo muito, faz e coloca no potinho de 

guaravita, ai passa policiais e não sabem” – “acho que o que não 

tem muito aqui é o crack, o resto tem muito” – “acho que a 

maioria prefere esse [o loló] que a maconha, porque não é muito 

viciante – acho que eles começam [com loló] e vê que é bom, 

depois vai pra maconha”  – “eu sei aqui quem usa, mas não sou 

amiga nem colega.”  
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(Grupo 2) “eu provei mesmo pra saber como é, loló e o c** a 

quatro, mas não gostei, mas já experimentei”  

(Grupo 3) “minha prima [adolescente] tá presa [por envolvimento 

no tráfico]...tá no Rio” – “ meu irmão fuma maconha” – “ meu tio 

já foi preso várias vezes, é muito viciado...tá nisso desde novo” - 

“eu já tive amigo que começou a se envolver com drogas e ficou 

estranho e parei de andar com eles”  

 

Os grupos apontaram o uso de loló38 como primeiro contato com uma 

substância psicoativa e a maconha como a mais comum entre os adolescentes 

usuários na cidade. 

 

3.3.1 Referências sobre drogas 

 

Quanto ao acesso a informação sobre substâncias psicoativas, a maioria 

dos participantes declararam que a televisão, “o repórter”, o “Jornal Nacional” é 

a fonte principal de conhecimento e informação. 

A internet foi citada em um dos grupos como um ponto de informação 

mais livre.  

 

(Grupo 1) “eu me sinto mais informado pela internet” – “prefiro 

procurar na internet que é bem mais informativa”.  

 

Os acontecimentos na cidade, onde vários adolescentes entraram em 

conflito, inclusive armado, contra facção oposta e a polícia, e também foram 

citados.  

 

(Grupo 1) “Notícias que rolam na cidade” – “Lá no bairro 

Industrial” – “Essa briga que teve foi sobre droga” (Se referindo a 

violência entre comandos rivais na cidade) – “onde mais tem 

ponto de drogas é nas casinhas [Casas populares] e no bairro 

                                                             
38

 O loló é uma droga inalante, sua fórmula é imprecisa visto que seu preparo é clandestino e 

caseiro, mas em geral são utilizadas misturas de álcool etílico ou benzina, clorofórmio, éter e 
essência de frutas ou mesmo a diluição de uma bala (Em matéria divulgada no siteo Alunos 
online em http://alunosonline.uol.com.br/biologia/lolo.html. Acessado em 17/07/16.) 

http://alunosonline.uol.com.br/biologia/lolo.html
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Industrial” – “eu passei na rua e vi os caras usando” – “eu já 

senti [cheiro] maconha, e eu vi” 

(Grupo 2) “Todo mundo fala na cidade...na praça é o que mais 

tem” – “Hoje em dia quase todo mundo usa drogas” 

(Grupo 3) “na rua também né” 

 

No embate quanto a funcionalidade das substâncias psicoativas entre os 

adolescentes, compreendemos o paradoxo nas opiniões gerais dos alunos 

sobre os benefícios e malefícios no uso de drogas ilícitas, uma vez que uma 

parte dessas posições é formuladas através do conhecimento de fatos 

midiáticos e outra parte da realidade concreta. 

Palestras no ambiente escolar sobre o tema também foram lembradas, 

porém os alunos atestaram que as mesmas não funcionam para informação, 

uma vez em que apenas reafirmam o discurso de demonização na tentativa de 

prevenção. Uma das formas de abordagem deste conteúdo pela escola é a 

distribuição de apostilas, porém os alunos informaram que não leram o 

conteúdo. 

 

(Grupo 1) “...em palestras eles falam mais para não usar”  

(Grupo 2) “eu lembro que falaram pra não entrar nisso” – “ganhei 

até uma apostila” (perguntado se havia lido a apostila disse que 

não) - “essas pessoas [usuários] acham até que é bobeira [a 

palestra], porque [para os usuários] a droga é tudo de bom na 

vida” – “[a palestra] ajuda pra alguns, pra outros não, porque vai 

continuar no vício do mesmo jeito” – Se o cara for um viciado 

que usa todo dia, não vai adiantar nada, só vai rir e continuar” 

(Grupo 3) “teve uma aqui de tabaco” – perguntados sobre 

palestras sobre drogas ilícitas nenhum dos alunos se lembrou 

 

Se a relação é contraditória entre curiosidade as relações sociais que 

eles estabelecem, essas informações podem indicar que a forma com que a 

escola vem abordando o tema pode não estar sendo eficaz ou com o alcance 

muito reduzido. 

A demonização das drogas é usada como prevenção ao uso de 

substâncias psicoativas na adolescência. Parece não existir grande esforço 
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para tratar com seriedade a complexidade que envolve o consumo e venda de 

drogas na adolescência, vemos que aqui se mantêm o discurso jurídico que 

designa todas as drogas como perigosas, minimizando suas importantes 

diferenças. Essa separação entre substancias consideradas lícitas e as outras 

tomadas como ilícitas, é o mito fundador do proibicionismo (BRITES, 2015, 

p.126). 

Nesse contexto Dalbosco (2013) afirma que 

 

“Falar sobre drogas é sempre delicado. Geralmente as 

discussões são infladas por juízos de valor, pré-julgamentos ou 

preconceitos que nos levam a perceber a problemática sem, no 

entanto, conseguirmos dominá-la eficientemente. E essa 

temática deve ser adequadamente debatida e trabalhada no 

ambiente escolar, para que tenhamos condições de enfrentar 

este problema de modo a preveni-lo, promovendo a saúde de 

todos os sujeitos que vivenciam o dia a dia escolar, sejam 

educadores, colaboradores, alunos ou familiares.” (DALBOSCO, 

2013, p.4) 

 

Há, portanto, uma necessidade de caminhar em direção a construção de 

um espaço onde as dificuldades e limitações para tratar desse tabu possam ser 

superadas resultando em uma capacitação para os educadores afim de que 

possam lidar com a prevenção do uso de drogas entre adolescentes e também 

nas situações-limites39. 

Os alunos destacaram a presença policial na escola como fonte de 

informação, o que trataremos no tópico seguinte. 

  

                                                             
39 Considera-se aqui o emprego deste termo para aquelas vivências relacionadas ao uso ou 
tráfico de drogas lícitas ou ilícitas na escola, nas quais o educador, ou seus alunos, são 
afetados diretamente, seja como protagonistas ou testemunhas (Marques, 2011). 
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3.3.2 Escola, droga e polícia 

 

Todos os grupos reconheceram a relação da droga na escola, tanto os 

mais jovens quanto os alunos do EJA; 

 

(Grupo 1) “aqui na escola a gente já sentiu um cheiro [de 

maconha] muito forte” – “ Na escola tem que ver isso [o consumo 

entre os alunos]...só que a escola, dane-se, a escola nem liga” – 

“aqui na escola todo mundo sabe dessas coisas, que rola droga, 

e teve um monte de problema.” – “tava todo mundo falando mal 

do CIEP ai mudou um monte de coisa aqui só que ainda não tá 

resolvido”  

(Grupo 2) “A noite tem mais [drogas na escola]” – “na quadra só, 

a noite você passa aqui e só via as pontas vermelhas ali” 

(Grupo 3) “teve muita coisa aqui ai deu confusão e trocaram os 

diretores...” – “ tem uns meninos que usam [na escola]” – “ é 

mais a noite” – “mas tinha os meninos que vinham aqui no 

portão vender...até de tarde tava tendo” 

 

A droga, nesse sentido, compõe o cotidiano escolar, faz parte das 

relações entre os adolescentes, se tornando também um ponto de 

tensionamento entre os alunos e professores/direção da Escola. Assim sendo, 

uma das respostas que a Escola vem conseguindo construir, segundo o relato 

dos alunos é fortalecer o processo de criminalização, pois aciona a polícia de 

forma frequente para abordar e fazer buscas de drogas entre os alunos, como 

podemos perceber nas falas que seguem: 

 

(Grupo 1) “A polícia vem aqui e “panha” drogas, “panha” os 

outros fumando” – “Ontem chegou policial aqui na escola com 

cachorros procurando drogas” – “Quando vem policial aqui fica 

todo mundo regaçado, fica todo mundo na sala quieto, normal, 

acho que no início do ano tinha gente vendendo droga aqui e 

entrou os polícia aqui para ver...” – “eles falam; tem gente 

vendendo drogas e a polícia está aqui, silêncio”  

 (Grupo 2) “de manhã os caras [a polícia] vem aqui” – “é eles [a 

direção da escola] que liga [para a polícia]” – “esses dias 
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pararam um menino que veio...tem dia que eles revistam a gente 

saindo da escola rapá”  

(Grupo 3) “agora deu uma parada porque veio polícia” – 

“andaram tudo ai” – “as vezes param alguns” – “eu nunca via 

abordando não” – “eu já vi de longe mas só falaram” 

 

Uma vez que a polícia está presente na escola e no cotidiano dos 

bairros, os adolescentes percebem as condutas controversas da mesma e 

adquirem uma visão mais crítica. Nesse sentido dois grupos evidenciaram a 

corrupção e a precariedade do trabalho da polícia; 

 

(Grupo 1) “Os policiais daqui de Casimiro é tudo corrupto” – 

“aqui em Casimiro só tem uma viatura que tá quebrada, as 

outras que se vê são de fora...acho que a droga rola solta 

porque não tem tanta coisa assim [referindo-se a estrutura de 

trabalho para a polícia]”  

(Grupo 2) “Tem policial que vende a própria arma e diz que 

perdeu” – “Parece que é contratado [para não prender quem usa 

ou trafica] dão dinheiro pra eles” –“eles também são culpados de 

deixar a droga chegar na cidade...muitas vezes colega meu foi 

solto porque pagou” –  “Uma vez eu e uns colegas esperando os 

salgados da rodoviária, passamos na linha e olhamos pro lado e 

tinha uma fileira de policiais usando droga” – “e tem policial que 

tem coragem de dizer que cuida da cidade” 

 

Para Zaccone (2007, p. 111) “o aumento da corrupção policial e o 

crescimento da criminalidade são faces distintas da mesma moeda no cenário 

cultural pós-moderno”. Além de serem mal treinadas, as forças policiais 

recebem baixos salários para exercer um trabalho de alta periculosidade, daí 

vem sua associação à corrupção, especialmente a polícia militar (Justiça 

Global, 2009), trazendo descrédito e desconfiança por arte da população. 
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Ao observa a droga no ambiente escolar, percebemos a necessidade de 

discutir o tema de modo a transpor soluções embasadas no senso comum. 

 

“Percebe-se que a escola não se sente preparada para lidar com 

o fato da socialização de uma parcela da juventude brasileira 

passar pela experimentação, ou mesmo pelo abuso de álcool e 

outras drogas. Este fato gera a paralisação dos educadores, que 

não sabem como agir frente a esta problemática, principalmente 

quando as situações-problema estão presentes no próprio 

contexto escolar.” (DALBOSCO, 2013, p.18) 

 

A polícia foi acionada como solução para a presença de drogas ilícitas 

na escola, em suas falas os alunos associam esse contato mais a coerção do 

que a proteção, uma vez que gera tensão e silêncio. Trazem também 

elementos que desvirtuam a ação policial ao associarem os policiais a ações 

corruptas, deslegitimando assim a intervenção policial na escola. 

 

3.3.3 Violência e segurança 

 

Existe uma compreensão por parte dos alunos quanto ao sentimento de 

insegurança na cidade, especialmente apresentado pelo Grupo focal 1, onde 

os adolescentes relacionaram o crescimento populacional como uma possível 

causa a vulnerabilidade a que estão expostos diante das ações do tráfico e da 

polícia; 

 

“tá tendo mais [drogas e conflito] porque tá vindo bandido de 

fora, vindo pra Casimiro, que é pequena, ai tá vindo”  – “Ano 

passado, no início do ano veio gente de fora, de Macaé pra 

Casimiro, ai aumentou muito, ano passado aumentou muito 

[consumo e conflito entre o tráfico], antes era pouco” – “na 

escola em frente a casa que eu morava a gente via gente indo 

pro mato pra usar essas coisas [drogas]”  
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A criminalização e o preconceito demonstrado no estereótipo presente 

no senso comum e expresso na truculência policial apareceu de forma mais 

evidente no grupo focal 2 composto por alunos do EJA.  

 

 “até usuário mesmo te confunde e pensam que você vende 

droga” – “é verdade já me pararam e perguntaram; “tem 

maconha da boa aí? E eu falei: sai fora [risos]” – “[a polícia] já 

me pararam de mochila aqui na frente” – “ tem dia que eles[a 

polícia]  até bate...isso aconteceu comigo uma vez, eles colocou 

um monte de gente na grade ali, ai chutou minha perna pra mim 

abrir a perna” – “os caras saindo da escola, ai eles [a polícia] 

vem e agride” – “...os guardinha quer tudo bater na gente...só os 

mais humildes” – “a maioria das pessoas também as vezes entra 

no crime por causa disso, porque só vive esculachado” – “pra 

eles [a polícia] é todo mundo bandido, todo mundo usuário” – 

“uma vez eu com  a chuteira na mão doido, eles falou  assim; “já 

tá indo fumar maconha né” ai parou eu e meu amigo a gente 

tava de bicicleta” – “uma vez eu aqui na frente de casa, eles me 

pararam e ainda teve coragem de virar pra cara da minha mãe e 

falar “esse daí usa droga”, teve coragem de falar e eu sem jeito, 

minha mãe nem acreditava mais em mim, pensava que era 

verdade” – “[a polícia] acha que se a pessoa é de um jeito, vai 

ser aquilo” – “Se o cara tá parado na esquina, esperando o 

ônibus, ele [o policial] para pra dar dura” – “é frequente eles dá a 

dura em preto, [...]  assim...da sua cor [referindo-se a um colega 

do grupo] assim é o que eles mais param”, o colega respondeu 

“é né! [risos]” – “é sempre preto...eu não gosto disso não, os 

caras [a polícia] com discriminação” – “os caras conhece todo 

mundo, todos os cara que fica vendendo drogas ai oh e vem dar 

dura em nós que tá na escola... uma vez sai da escola o cara 

veio assim “tá com droga? tá com arma? tá com num sei o que?” 

e eu falei cê é doido, acabei de sair da escola.” – “Eles [a polícia] 

dão dura na gente mas não dá dura nos viciados maluco da 

rua...” 
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Esse tratamento da polícia em relação aos adolescentes é criminoso a 

medida que o ECA estabelece no art. 232 que “Submeter criança ou 

adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 

constrangimento” possui “Pena de detenção de seis meses a dois anos”. 

Expressa de forma clara a criminalização da juventude pobre através dessa 

abordagem policial violenta que fere com os direitos da criança e adolescente. 

Esses acontecimentos representam a visão de um Estado que 

monopoliza a violência, legitimando a mesma apenas à seu equipamento 

repressor, em vez de pensar mudanças estruturais como, por exemplo; garantir 

verdadeira qualidade de vida à população para além da presença de força 

policial dia e noite. 

Portanto nos perguntamos como a polícia deve agir uma vez que a 

repressão não resolve a situação a longo prazo? O desafio da polícia se 

constitui em restringir o uso e venda de drogas entre os adolescentes sem 

repressão. Esse agir punitivo, sem a preocupação em discutir quais os reais 

motivos que reproduzem e mantém a violência, só gera mais violência. 

Outro fator determinante na ação policial está relacionado a sua ação 

seletiva, que busca os grupos sociais mais vulneráveis e projetam neles os 

preconceitos gerados por determinações racistas e desiguais que estão 

enraizados profundamente em nossa cultura. 

 

3.3.4 Tráfico e droga 

 

A droga está relacionada ao tráfico e, segundo os alunos do Grupo focal 

1, o primeiro envolvimento do adolescente no tráfico é para a garantia do seu 

próprio consumo e depois por razões financeiras para manter as despesas 

relacionadas ao lazer, principalmente, tais como roupas, acessórios, festas, 

etc. Para os alunos do grupo focal 2, o envolvimento é primeiro por objetivo 

financeiro e depois para consumo próprio. 

 

(Grupo 1) “...não tem dinheiro pra comprar, ai rouba pra vender, 

tem muitas pessoas aqui que vende pra ter dinheiro” – “as vezes 

é pra comprar pra ele vender mais caro pra comprar as coisas” –

– “...a maioria não tem necessidade de vender, são tudo de boa 
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família” (no sentido de que a família pode suprir as necessidades 

básicas). 

(Grupo 2) “ganhar dinheiro” – “ acha que é dinheiro fácil” – “ [o 

dinheiro serve para] comprar droga de novo”– “ ajudar na 

droga”– “ muitas pessoas começam a vender mas não é usuário, 

mas depois de um tempo começa a usar”  

 

Nessa sociedade onde o consumo de bens materiais é parâmetro para 

uma vida bem-sucedida, os projetos de logo prazo são trocados pelo que é 

imediato e pelo que pode trazer auto-realização e status (Zaccone, 2007). 

Assim os adolescentes que não possuem os meios lícitos para acessar o 

mercado como consumidores, o acessam com recurso ilícito a fim de alcançar 

certo status no círculo social ao qual pertencem. 

O sentimento de medo e a relação da droga com a morte apresentada 

no início desta pesquisa pode ser também identificada aqui com a relação que 

os jovens estabelecem com os riscos que o tráfico imprime, tanto pela 

repressão criminal como também pelas relações com os envolvidos neste 

comércio; 

(Grupo 1) “eu conheço um que foi preso” – “o que eu conheci 

mataram por causa disso”   

(Grupo 2) “é porrada na certa da polícia” – “ ou morre ou vai 

preso” - “tem gente que compra e revende...tá com a vida 

contada daqui a pouco morre ai” – [sobre um rapaz baleado 

recentemente na cidade] - “foi do próprio [comando], acho que 

ele tava devendo...todo mundo tá falando disso” – “ eles te dão 

um prazo, se não pagar, você morre” -  “o patrão que manda” – “ 

as vezes se o patrão mandar e ele não matar o cara, também é 

morto, então tem que fazer” – “aqui é gerente [o patrão é de 

outro lugar]” – “ Esses cara que são envolvidos [com o tráfico] 

eles não saem porque já foi fichado e os caras da facção oposta 

vai querer matar” 

(Grupo 3) Uma das alunas contando porque a prima adolescente 

havia sido presa; “[O comando rival] Ameaçaram ela várias 

vezes...O chefe [do tráfico] ligava pro celular dela, até levaram o 

celular [a polícia], ela trazia encomenda pra cá mas acho que ela 

mesma não usava muito...” 
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Aqui os alunos observam a complexidade que envolve o afastamento 

dos adolescentes que trabalham no tráfico, e destacam o sentimento de 

pertencimento a um grupo social de amigos que influenciam e estão sempre 

chamando, além do fato de que os adolescentes envolvidos ficam marcados 

pela polícia e pela facção oposta como impecílios para esta decisão.  

Citaram, entretanto, a discriminação social e o exemplo de outros 

amigos que foram presos ou mortos como motivação para deixar o tráfico. 

 

(Grupo 2) “é muito difícil [deixar o tráfico]” – “dependendo da 

pessoa, se tiver muita vontade de sair” – “as vezes sai, mas tem 

outro amigo que fala “chegou armamento na “boquinha” isso e 

aquilo...se não for cabeça forte volta” – “O jeito que é tratado na 

rua, as pessoas olham estranho na rua” – “As vezes o amigo é 

preso e deixa de exemplo pra ele e pensa que não quer isso pra 

si e sai.” 

 

Essa violência compõe o cotidiano dos adolescentes e é agravada pela 

recente violência gerada pela disputa de território e poder entre facções 

criminosas distintas em Casimiro de Abreu; 

 

(Grupo 2) “Muita gente foi morto, isso sim” – “Veio gente de 

Macaé ai” – “...conhecia todo mundo [que foi assassinado]” – 

“não sei porque isso [violência entre o tráfico], todo mundo é ser 

humano” 

 

O aparato repressivo aparece ainda através das medidas 

socioeducativas. Um dos alunos do grupo focal 2 relatou timidamente sua 

experiência na medida socioeducativa, outro aluno do mesmo grupo que 

passou também por medida socioeducativa não quis falar, apenas comentou a 

fala do colega; 

 

“fiquei um mês e um dia [em medida socioeducativa] – 

perguntado como foi a experiência respondeu; –  “Ah ta doido, lá 

tem vários moleques maiores que eu, muito mais fortes que eu” 

– um dos colegas perguntou se ele havia apanhado – “claro... o 

outro [adolescente] lá tava com cachumba e apanhou”  
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É cabível observar que segundo o art. 122, § 2º do ECA o princípio da 

excepcionalidade estabelece que a medida de internação em estabelecimento 

educacional só será aplicada quando não for mais viável a aplicação das outras 

medidas, como a obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 

comunidade, liberdade assistida e etc, ou quando estas não tiverem mais 

resultado. A medida de internação deve ser em último caso e tem como prazo 

mínimo de permanência 6 meses, o que no caso desse adolescente confirma a 

ação arbitrária da justiça uma vez que por falta de provas o adolescente ficou 

em reclusão apenas 1 mês. 

Segundo o colega que não quis contar sua experiência pessoal, os 

adolescentes em medida socioeducativa costumam ser agredidos por membros 

de outra facção. Nesse grupo identificou-se que há um conhecimento sobre a 

violência dentro destes estabelecimentos, onde os adolescentes de facções 

opostas costumam se agredir. O que nos leva a perceber que mesmo a 

proposta do Estado para ressocialização do adolescente em conflito com a lei 

permite a continuidade da violência, que além de institucional, é também física. 

 

3.3.5 Abordagens com adolescentes sobre drogas  

 

Embora o uso de drogas entre adolescentes esteja cercado pela 

diversidade de opiniões a respeito de danos, benefícios, prazer e desprazer, a 

concepção de solução quanto ao uso apareceu focalizada no indivíduo e na 

família. Sendo assim, a abordagem familiar, a conversa, tratamento, morte e 

prisão foram apresentados como alternativa ao adolescente usuário; 

 

(Grupo 1) “os pais tinham que conversar primeiro, se não 

adiantar tinha que botar numa clínica com psicóloga” – “os pais 

têm que entender mais da vida dos filhos, a maioria [dos pais] 

não sabem que os filhos mexem com isso [drogas ilícitas]” – “a 

família pra conversar ai tentar umas 3 vezes e se não funcionar, 

sei lá prende, tentou 1, 2, 3 vezes e o cara não quer” 

(Grupo 2) “oferecer tratamento pra quem quer” – “tem que 

pensar na família” – “ a maioria desses caras que entram, não 

pensam na família”  
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(Grupo 3) “tem que dar tratamento né” – “ conversar não adianta 

muito, é muito da pessoa” – “é cada um que escolhe”  

 

Certamente não podemos negligenciar a responsabilidade da família na 

vida de um indivíduo. Pereira (2008) afirma que a família deve ser considerada 

como uma instituição contraditória por ser forte e fraca ao mesmo tempo. Forte 

no sentido de ser um lugar privilegiado de solidariedade onde se há o desejo 

espontâneo de cuidar e até de fazer sacrifícios em favor de um membro, e 

fraca por não estar livre da violência, dos desencontros e rupturas que podem 

gerar inseguranças.  

Porém uma vez que, pela Constituição de 1988 e pelo ECA (1990), o 

cuidado do adolescente perpassa também pela sociedade e pelo Estado, as 

políticas sociais burguesas se estabelecem no sentido de que apenas com o 

“fracasso” das ações familiares, esta recorra ao Estado.  

Ao tratar da contraditória parceria entre Estado e família, Mioto (2008) 

afirma que; 

 

“De acordo com Sgritta (1995), tais políticas estão fundadas 

prioritariamente na premissa de que existem dois canais 

“naturais” para satisfação das necessidades dos cidadãos: o 

mercado (via trabalho) e a família. Somente quando falham 

esses canais é que o Estado intervém, e de forma temporária. 

Assim, no pensamento do autor, instauram-se as repúblicas 

fundadas na família, tendo questões como a maternidade e a 

infância privatizadas cada vez mais. Privatizadas no sentido de 

que problemas dessa natureza pertencem apenas à esfera do 

privado.” (MIOTO, 2008, p.47) 

 

Esta lógica que sobrecarrega as responsabilidades da família está bem 

clara no discurso dos adolescentes participantes da pesquisa. 

  



82 
 

Destacamos também na fala dos alunos a presença da mãe como 

personagem principal da relação familiar; 

 

(Grupo 1) “(quem usa drogas) deixa de falar com a mãe” – “tem 

mãe que não liga [para o filho ser usuário]”  – “Se a mãe usar 

[drogas ilícitas] vai influenciar o filho”  

(Grupo 3) “minha mãe já falou com ele [o tio usuário da aluna] 

que o final disso [uso de drogas] não é bom”  

 

É importante ressaltar que o Grupo 1 trouxe especificamente a questão 

da redução da maioridade penal durante a pesquisa; 

 

 “Tem adulto que influencia o “menor” porque sabe que não vai 

ficar preso muito tempo, aí ganha dinheiro com isso. Foi preso 

um garoto com influência de adulto agora, ele sabe que não vai 

ficar preso muito tempo, vai soltar, ai não vai ter problema... 

tinha que mudar a lei que não pode prender menor, se fez 

merda, não importa se é de menor ou maior, desde que saiba o 

que tá fazendo, se tá mexendo com droga, sabe muito bem o 

que ta fazendo... A gente tem 13 anos, a gente aqui sabe o que 

ta fazendo, ai a pessoa pode ter 10 anos e não sabe o que tá 

fazendo?” – “eu acho que sim [reduzir a maioridade penal]” – 

“[tem que] botar num abrigo” – “ai quando fica adulto vai pra 

prisão comum” – “não fica muito tempo [na medida 

socioeducativa], teria que ficar o mesmo tempo de adulto.” – 

“tem gente que volta restaurado e tem gente que volta 

revoltado.” 

 

Quando perguntados se todos achavam interessante a redução da 

maioridade penal, todos responderam que sim. Em contrapartida o mesmo 

grupo (1) apresentou o debate da legalização como alternativa para diminuir o 

crime; 

 

“Acho que o Brasil deveria legalizar o uso de maconha, tem um 

país que legalizou a maconha ai o cara pode comprar em 

gramas... legalização pra vender em farmácia, nesse país a 
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pessoa pode comprar 300 gr de maconha, diminuiu uns 40% do 

tráfico no país. Diminuiu crime, roubo, morte, gente sendo presa. 

Acho que a solução no Brasil seria essa...” – “a legalização é no 

caso pra plantar em casa pra não ter tráfico... isso que ele [o 

colega] falou de liberar é até interessante porque o maior 

problema da maconha não é nem o uso, é o tráfico e se a 

pessoa tem o seu próprio em casa... o certo seria acabar [a 

droga], mas não vai acabar, ai o mais certo seria legalizar que aí 

ia acabar com o tráfico” 

 

Percebemos mais uma vez aqui a perspectiva contraditória dos alunos, 

pois ao mesmo tempo em que reproduzem os anseios punitivos e 

criminalizadores direcionados aos usuários e traficantes de drogas ilícitas, 

também entendem a legalização como alternativa numa perspectiva de solução 

para os conflitos ligados ao tráfico. 

A percepção contraditória de uma sociedade mais punitiva e vingativa 

também pode ser observada nas declarações violentas apresentadas como 

solução ao envolvimento do adolescente com o uso de psicoativos; 

 

(Grupo 1) “por mim se pegou [usando drogas] mata ...adianta 

não [medida socioeducativa] tem que matar...ele [o adolescente 

usuário] volta fazendo a mesma coisa, tem que matar, ai sim 

resolve...tem que sentar o dedo e matar isso tudo” 

(Grupo 2)“tinha que botar todos eles [adolescentes no tráfico] de 

frente um dos outros e deixar se embolar no pau” – “deixar que 

nem escravo na senzala, tem que amarrar no poste e deixar três 

dias direto” – colegas reagiram a essa afirmação e disseram: – “ 

acha que bater, amarrar no poste vai adiantar alguma coisa?” – “ 

Ai você solta ele vai fazer a mesma coisa”  

 

Ao final perguntei se os demais alunos do grupo focal 1 se concordavam 

que seus colegas usuários da escola deveriam morrer, então responderam: 

 

“Não, aí já é demais” – “ Não [devem ser mortos]”  
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A questão da redução da maioridade penal aparece aqui em seu modo 

“bruto”, amplamente aceito pelo senso comum, assim como a legitimidade de 

ações violentas contra os usuários e traficantes, porém após uma pergunta 

reflexiva sobre a opção de matar os amigos próximo que são usuários, os 

adolescentes mudaram o discurso. Aqui a situação dos adolescentes infratores 

se humaniza, porque os alunos conseguem dar rosto e nome aos colegas.  

Seguindo a lógica paradoxal apresentada até então, os alunos do grupo 

focal 2 que mais trataram da repressão, violência e corrupção da 

polícia,afirmam que é necessária a presença policial para conter o uso de 

substancias psicoativas entre os adolescentes 

 

“tem que ter polícia trabalhando certo” 

 

A religião também destacou-se no discurso de dois dos grupos como 

alternativa a vida no consumo e tráfico de drogas, tendo sido citada como 

influência para jovens deixarem de usar e traficar drogas. 

 

(Grupo 2) “é entrar na igreja... pra parar de usar [mas], isso 

depende, tem muitos que as vezes vão na igreja e usam drogas” 

– “igual “Chuninho”, entrou pra igreja e anteontem tomou dois 

tiros” – “ele (o “Chuninho”) entrou pra igreja e saiu...o pastor 

ainda pagou a dívida dele e ele fez a burrada dele de novo” – “ 

ele (o “Chuninho”) entrou dentro da igreja que eu vou lá, a polícia 

falava com ele normal e tudo...ai depois que ele saiu, a polícia 

parou ele na rua ai eu falei: “é isso que dá, Deus tava te 

libertando, você entrou de novo (no tráfico) e o inimigo tá agindo 

na tua vida”. 

(Grupo 3) aluna falando sobre a prima adolescente que está 

presa em medida socioeducativa: “ela disse que não vai mais se 

meter com coisa errada, tá lendo a Bíblia, pediu perdão pra 

minha tia...ela quer logo sair de lá.”  
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Segundo estudo do ISER (Instituto Superior de Estudo da Religião)40 em 

2010, a assistência religiosa é vista como uma forma de acalmar os 

adolescentes em conflito com a lei, e os levar a refletir sobre seus atos morais 

e, assim, mais aproximados da ética religiosa, não estariam tão suscetíveis à 

reincidência.   

A Igreja como um ambiente de legitimidade e também de aceitação 

social, aparece aqui como uma alternativa para que o adolescente envolvido no 

tráfico possa enxergar novas perspectivas e assim longe da criminalidade 

ressignificar sua vida pensando na sua espiritualidade. 

Em artigo publicado no site Carta Capital41, Miriam Krenzinger afirma 

que “Sem dúvida, espírito solidário, fraternal e filantrópico é bem vindo em uma 

sociedade tão desigual”, porém a professora entende que as ações voluntárias 

e religiosas serão realmente significativas ao atuarem sob a forma de uma rede 

de apoio às ações intersetoriais das políticas públicas, não podendo ser 

colocadas como substitutivas das ações que competem ao Estado. Nesse 

sentido é o próprio Estado que deve garantir um atendimento com competência 

técnica, ética e política. 

Sendo a complexidade da relação com as drogas um problema que os 

adolescentes não conseguem encontrar uma saída, as contraposições aderem 

ao seu processo de desenvolvimento. Anseiam por serem socialmente aceitos, 

mas também criticam a sociedade, possuem curiosidade na experimentação de 

drogas ilícitas e a vêem como algo prazeroso, mas também percebem os 

problemas e limitações que geram situações de risco aos que se associam a 

seu uso. 

 

  

                                                             
40

Pesquisa realizada pelo Instituto Superior de Estudo da Religião (ISER)em 2010. Disponível 

no sitio http://www.iser.org.br/site/arqantigo/files//DEGASE.pdf e acessado em 21/11/2016 
41

 Artigo publicado na coluna Justificando do siteo Carta Capital no dia 16/01/2016. Disponível 
em  http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/16/474-linha-tenue/. Acessado em 
17/01/2016. 

http://www.iser.org.br/site/arqantigo/files/DEGASE.pdf
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/16/474-linha-tenue/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho tratamos da adolescência e sua relação com as drogas 

ilícitas, observando as particularidades do município de Casimiro de Abreu. 

Iniciamos analisando a sociabilidade burguesa na qual os adolescentes estão 

inseridos, no intuito de observar suas tendências e determinações nas relações 

sociais que possam alterar a relação dos adolescentes com as drogas ilícitas. 

Assim, é necessário refletir que a formação desses indivíduos é moldada 

por valores mercantis e desumanos na sociabilidade burguesa. Soares (2007, 

p.102) afirma que os jovens “estão sedimentando valores para constituírem a 

vida adulta, estando, portanto submetidos a uma lógica de peregrinação sem 

fim, do instável, do volátil e do descartável, dos descompromissos e da 

desobrigação”.  

Nesse contexto, as drogas, tanto as consideradas lícitas ou ilícitas, 

reproduzem também os processos de mercantilização ao comporem o 

processo de produção e reprodução da vida social no marco do capital, 

tornando-se mais uma mercadoria com valor de troca. Sendo extremamente 

lucrativa, as substâncias psicoativas no geral tornam-se uma das 

possibilidades de escape da vida regida sobre as pesadas rédeas mercantis e 

acabam se configurando como mais uma forma de controle social.  

No caso das drogas ilícitas os processos de legalização e proibição da 

produção, circulação, e consumo, só podem ser compreendidos no marco das 

determinações socioeconômicas de um determinado contexto histórico.  

Nas duas últimas décadas, período que nos debruçamos a estudar neste 

trabalho, observamos uma tendência criminalizadora a certos seguimentos 

populacionais, em especial a adolescência pobre que sofre com a seletividade 

do sistema penal. O estigma social que enquadra alguns adolescentes em 

categorias “criminosas”, coloca outras parcelas de adolescentes brasileiros, 

que cometem os mesmos atos infracionais, em categorias de pessoas em 

desenvolvimento não sofrendo nem de longe a mesma discriminação e punição 

social e política que o adolescente pobre. 

Observando as políticas de atendimento a essa parcela da população 

entendemos que embora tenha havido um avanço nas concepções quanto a 

proteção integral da infância e juventude, o ECA (Estatuto da criança e do 
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adolescente) que poderia apontar para uma perspectiva de rompimento com a 

lógica punitiva indicando a construção de uma política realmente protetiva na 

garantia dos direitos dessa população, ainda carrega um si a funcionalidade de 

tutela da pobreza.  

Essa dualidade que permeia as ações do sistema de proteção a infância 

e adolescência ainda padece na sujeição ao capital financeirizado, que torna 

suas políticas de atendimento, preconizadas pelo ECA  e pela LOAS (Lei 

Orgânica de Assistência Social), ainda mais focalizadas, operandos com 

programas de propostas residuais. Nesse contexto de precarização das 

políticas públicas e fragmentação dos direitos sociais, entendemos que apenas 

a mudança ou criação de leis não modifica efetivamente a realidade concreta, 

ou seja, o direito previsto na lei não tem sua materialidade garantida através 

das políticas sociais , sendo assim são necessárias mudanças estruturais. 

As contradições na ação do Estado se expressam nas políticas 

implementadas, que de forma concomitante estruturam ações punitivas e 

criminalizadoras, bem como de as ações e políticas de proteção de direitos. 

Uma vez que não é interesse do Capital atender as demandas por melhores 

condições de vida que sejam extensivas a toda a população, desvia-se o olhar 

das reais causas da violência urbana e voltam-se aos seguimentos mais 

pobres conferindo a estes o estigma de “classes perigosas” e aos que 

sobrevivem das migalhas do mercado ilegal de drogas, o status de “inimigos 

públicos”. Dessa forma, o Estado penal se estabelece de forma seletiva, onde a 

lógica punitiva está direcionada a estes seguimentos da população. 

A criminalização da juventude pobre ocorre de forma quase naturalizada 

por estar fundada, dentre outros, nas raízes históricas de preconceito e 

racismo, e nos processos de culpabilização e individualização da “questão 

social”. Essas raízes que fazem parte do nosso senso comum “penal”, 

premeiam também as ações do poder público. A cor da pele, o sexo, o local de 

moradia e a condição social são determinantes para o olhar punitivo que vai; 

desde a pessoa que fica apreensiva ao cruzar com um indivíduo que 

componha esse perfil à seletividade nas sentenças proferida por juízes.  

Nessa conjuntura, observamos as particularidades de Casimiro de 

Abreu. A partir da pesquisa em grupo focal com estudantes do município, 

percebemos que a relação entre os adolescentes e as drogas ilícitas expressa 
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sentimentos positivos e negativos relacionados ao uso, onde as falas dos 

estudantes demonstram contraditoriedade em relação aos benefícios e 

malefícios da mesma, associando o uso de drogas ao prazer e também ao 

risco, sendo algo sedutor, porém perigoso. 

As formas como a escola vem lidando com a presença de drogas ilícitas 

entre os alunos, buscando resoluções a partir da repressão policial corrobora 

com o processo de criminalização trazendo questionamentos dos adolescentes 

quanto a postura da polícia, postura essa que é inclusive extensiva nos demais 

espaços públicos da cidade. 

Os adolescentes quando questionados sobre as possibilidades para o 

enfrentamento das tensões decorrentes do comércio ilegal, pensam que uma 

alternativa seria a legalização do comércio de drogas, ao mesmo tempo em 

que sugerem punir e prender as pessoas envolvidas. Ainda sobre este último, 

quando a pessoa é conhecida dos adolescentes, os mesmos sentem injustiça 

quanto a prisão e repressão violenta. Podemos destacar também a contradição 

existente nos posicionamentos acerca do anseio por maior policiamento com o 

objetivo de conter os conflitos relacionados ao tráfico ao mesmo tempo em que 

afirmam que o policiamento não funciona devido a corrupção policial. 

Essas contraposições fazem parte do processo típico dessa etapa de 

desenvolvimento do indivíduo, por isso incentivar os adolescentes a uma 

emancipação na construção de si mesmo requer sensibilidade social e 

resistência aos estereótipos socialmente impostos que são condicionados de 

forma mais intensa a população mais pobre. A nosso ver uma análise sobre a 

adolescência na sociedade contemporânea supõe questionamentos acerca do 

futuro, uma vez que podemos conceber que a infância e adolescência em 

qualquer sociedade é uma aposta no futuro.  

Lucákcs (2009, p.49-51) afirma que a transformação dos homens em 

seres privados produz uma mentalidade contrária a uma “[...]democracia 

verdadeira, dinâmica e propulsora de vida [...] ninguém pode tornar-se cidadão 

por simples decisão pessoal”. Nesta perspectiva, para um investimento na 

formação da juventude para construção de um futuro mais humano é essencial 

a luta pela construção de uma sociedade que supere a desumanização 

produzida pelo modo de produção capitalista, dada a barbárie produzida pela 

coisificação das relações sociais. 
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Portanto, a defesa de um projeto de futuro para a adolescência para 

além do mercado é uma defesa ética, uma defesa de uma intervenção do 

Estado que promova seu pleno desenvolvimento e autonomia, numa 

perspectiva que indique os limites do Estado burguês no cumprimento desta 

função. 
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ANEXO I  

Roteiro de Grupo Focal 

 

Proposta de realização de Grupo Focal como parte da metodologia qualitativa 

de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Local da Pesquisa: CIEP Brizolão 459 José Bicudo Jardim 

Rua Fábio José Ribeiro – Centro – Casimiro de Abreu 

Diretora: Luciana M. Viana 

 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar as principais tendências quanto a percepção de jovens 

estudantes residentes no município de Casimiro de Abreu sobre o consumo de 

substâncias psicoativas entre adolescentes; 

- Discutir as possíveis motivações para o uso de drogas na adolescência 

e a exclusão social em sua associação com o uso de drogas; 

- Identificar as informações sobre o do uso de substância psicoativa 

apropriadas pelos adolescentes.  

 

Critérios de representatividade 

 

O perfil dos participantes será definido por faixa etária, ano escolar e sexo: 

 

 Alunos do 7º ano do CIEP José Bicudo Jardim, na idade de 12 anos, 

três do sexo masculino e três do sexo feminino; 

 Alunos do 8º ano do CIEP José Bicudo Jardim, da idade de 13 anos, 

três do sexo masculino e três do sexo feminino; 

 Alunos do 9º ano do CIEP José Bicudo Jardim, da idade de 14 anos, 

três do sexo masculino e três do sexo feminino; 

 

Local:  

Sala cedida na própria escola  
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Duração:   

Tempo máximo de 2 horas. 

 

Roteiro de Grupo Focal: 

 

1. O que vocês entendem por drogas, o que é droga?  

2. Na opinião de vocês porque o adolescente faz uso de drogas? 

3. Como vocês se informam a respeito do uso de drogas? 

4. Existem relatos de uso de drogas por parte de alunos dessa escola, 

vocês conhecem essa realidade? 

5. O que acontece com os estudantes que usam drogas nessa escola? O 

que pensam sobre isso? 

6. O que acham que a sociedade deve fazer a respeito?  

 

 

 

 

 


