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“Que Deus me guarde pois eu sei que ele não é neutro

Vigia os rico, mas ama os que vem do gueto

Eu visto preto por dentro e por fora

Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória

Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates

Falo pro mano que não morra e também não mate

O tic-tac não espera, veja o ponteiro

Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro

Pesadelo é um elogio

Pra quem vive na guerra, a paz nunca existiu

Num clima quente, a minha gente sua frio

Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil."

(Racionais MC 's, 2002. grifos nossos.)
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Resumo

A adolescência é uma importante fase da vida, onde concentram-se grandes 

transformações biopsicossociais que podem ser geradoras de inseguranças e 

instabilidades. Os desejos de autonomia e de diferenciação do núcleo familiar, 

influência midiática, e experiências marcadas por interseccionalidades de raça, 

gênero e classe social, podem se apresentar como constrangimentos para a 

construção da identidade social, explicitando as disparidades entre a realidade e 

seus planos para o futuro. Associado à exposição a situações de pobreza, abuso ou

violência, o envolvimento com drogas pode favorecer o estabelecimento de 

situações conflitivas com as leis vigentes. O tráfico de drogas por adolescentes se 

situa na ambiguidade jurídica entre, de um lado, os marcos legislativos que definem 

os atos infracionais (Estatuto da Criança e do Adolescente e Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo) e, de outro, a regulamentação internacional e nacional

que o localiza entre as piores formas de trabalho infantil (Convenção 182 da 

Organização Internacional do Trabalho e Decretos 178/1999, 3597/2000 e 

6481/2008). Este estudo exploratório teve como objetivo compreender os principais 

atravessamentos que sustentam o envolvimento de adolescentes no tráfico de 

drogas como ato infracional, por meio do delineamento do perfil socioeconômico e 

cultural de adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, explorando 

dimensões que possam evidenciar as contradições sobre tal questão. A revisão de 

literatura foi sistematizada em três eixos temáticos: as determinações sociais nos 

processos saúde-adoecimento - dos riscos da psiquiatrização ao extermínio da 

juventude; medidas socioeducativas - criminalização da pobreza, seletividade penal 

e fracasso do sistema; o trabalho - sobrevivência, pertença e exploração. Estes 

eixos explicitam as características de desigualdade social que submetem meninos 

negros e pobres a uma lógica de punição e extermínio. Ainda não há na literatura 

cientifica uma problematização da questão do tráfico ser considerado exploração do 

trabalho infantil, mas algumas produções técnicas explicitam a ambivalência legal 

no Brasil, trazendo subsídios para sustentar novas ações e investigações acerca da 

temática. A autorização de familiares e assentimento dos adolescentes ao uso de 

suas informações processuais disponíveis no sistema informatizado se mostrou 

inviável.
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Abstract

Adolescence is an important phase of life, where great biopsychosocial 

transformations are concentrated that can generate insecurities and instabilities. The

desire for autonomy and differentiation of the family nucleus, the beginning of sexual 

life, and the media influence can present themselves as pressures for peer 

recognition and explain the disparities between reality and its plans for the future.

The multiple changes involve efforts to know and manage their emotions, and 

exposure to situations of poverty, abuse or violence, can favor the establishment of 

unprotected sexual relations and problematic drug use, in some situations, producing

conflicts with the laws. The National System of Socio-Educational Measures guides 

a series of guidelines and norms for the process of attending these adolescents. This

exploratory study aims to understand the main crossings that support the 

involvement of adolescents in drug trafficking as an infraction and not as exploitation 

of child labor, by outlining the socioeconomic and cultural profile of adolescents 

subjected to socio-educational measures in the region. Baixada Santista, specifically

observing offenses related to drugs. Data collection will be based on remote access 

to the processes of implementing socio-educational measures, through the E-saj 

system, exploring dimensions that may indicate clues for the deepening of the 

contradiction on this issue. The literature review was systematized in three thematic 

axes: as social determinations in health-illness processes; educational 

measures; work - survival, belonging and exploitation. These axes explain the 

characteristics of social inequality that subject black and poor boys to a logic of 

punishment and extermination. There is still no question in the scientific literature of 

the issue of trafficking being considered exploitation of child labor, but some 

technical productions bring subsidies to support new actions and investigations on 

the theme. The authorization of family members and the adolescents' consent to the 

use of their procedural information available in the computerized system proved to 

be unfeasible.

Key-words: Adolescent, Socio-educational, Drugs, Traffic, Exploitation of Child 

Labor
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1. Introdução

1.1.1 Adolescência e drogas

A adolescência é uma importante fase da vida, onde concentram-se grandes

transformações  biopsicossociais  que  podem  ser  geradoras  de  inseguranças  e

instabilidades.  O desejo de autonomia e de diferenciação do núcleo familiar, início

da vida  sexual,  maior  acesso a  diferentes  fontes  de informações bem como ao

amplo  uso  de  tecnologias,  e  a  influência  midiática  podem  se  apresentar  como

pressões para o reconhecimento entre pares e explicitar as disparidades entre a

realidade e seus planos para o futuro (PAHO, 2018). 

As múltiplas mudanças envolvem esforços de conhecimento e administração

de suas emoções, e uma modificação nos modos de vinculação. Para Paulo Freire

(2014) no momento da adolescência a criança toma consciência do que vem sendo,

e  que  quanto  mais  seja  necessário  romper  com  o  que  foi  na  infância,  mais

possivelmente problemático esse momento pode ser. As drogas fazem parte dessa

vivência  de  transformação,  sendo  comum na  juventude  ocorrerem  as  primeiras

experimentações de seu uso. 

Em todo o mundo, a prevalência de episódios de consumo intenso entre
adolescentes de 15 a 19 anos foi de 13,6% em 2016, com os homens em
maior  risco.  O uso nocivo de substâncias  entre adolescentes  aumenta a
probabilidade de riscos adicionais, como a prática de sexo inseguro.  Por
sua  vez,  o  comportamento  sexual  não  seguro  aumenta  o  risco  de
adolescentes com infecções sexualmente transmissíveis (IST) e gravidez
precoce – uma das principais causas de morte de adolescentes e mulheres
jovens (inclusive durante o parto e em abortos não seguros). (PAHO, 2018,
s/n).

O Centro Brasileiro  de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID,

2010) fez um levantamento nacional sobre o consumo de drogas entre estudantes

do ensino fundamental  e  médio,  no ano de 2010,  onde  explorou as  27 capitais

brasileiras, a amostra foi constituída com 50.890 estudantes sendo 31.280 da rede

pública de ensino e 19.610 da rede particular. Em relação ao gênero, 51,2% era do

sexo feminino e 47,1% masculino. Houve o predomínio da faixa etária de 13 a 15

anos  (42,1%)  e  de  estudantes  sem defasagem série/idade  (80,4%).  As  classes

sociais predominantes foram C (34,2%) entre os estudantes da rede pública e B

(42,4%) entre os do particular.
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Gráfico  1- As  drogas  mais  consumidas  entre  estudantes  do  ensino

fundamental e médio

Fonte: CEBRID, 2010.

Segundo o  Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e  Crime (UNODC,

2018), muitos fatores podem influenciar o uso de drogas, sendo fatores que podem

aumentar  a  suscetibilidade  ao  uso  problemático  ou  até  mesmo  influenciar  no

desenvolvimento da dependência. Entre esses fatores estão: o desfavorecimento

pessoal e social; a personalidade do sujeito; problemas no pré-natal; experiências

obtidas  durante  a  infância;  educação  precária;  isolamento  social  e  distúrbios

psiquiátricos. Todos esses fatores interferem e fazem associação ao uso de drogas,

onde  muitas  vezes  o  adolescente  começa  a  fazer  do  uso  um  escape  da  sua

realidade, ou até mesmo para lidar com questões pertinentes na sua vida, como a

pobreza, fome, violência e abuso, e exclusão social.

Em  2011,  um  relatório  da  Junta  Internacional  de  Fiscalização  de

Entorpecentes  (JIFE)  afirmou  que  a  coesão  social  pode  ser  um  indicador  das

condições de saúde de uma comunidade,  incluindo problemas com drogas,  que

pode se apresentar como sintoma de uma sociedade fraturada. Elencando como

ameaças para a coesão a desigualdade social, as migrações, a cultura do excesso,

o individualismo e o consumismo, os conflitos, e a existência de uma economia local

baseada nas drogas ilícitas. (JIFE, 2011).
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1.1.2 Adolescentes em conflitos com a lei

O  adolescente  envolvido  com  drogas,  pode  também  ser  inserido  em

situações  de  conflito  com  a  lei,  especialmente  em  contextos  de  maior

vulnerabilidade, onde o mercado das drogas ilícitas pode se constituir como uma

porta para oportunidades de trabalho e valor social. Condições de baixa renda e

escolaridade podem favorecer meios alternativos para obter validação e inserção

social.

Ao  desnaturalizar  se  a  questão  do  adolescente  em  conflito  com  a  lei,
percebemos  que  este  expressa  situação  econômica  e  social,  que  se
encontra em alto nível de exclusão social, gerada pelo modo de produção
capitalista. Os fatores que levam esses adolescentes a exclusão social são
históricos e relativos, pois abrangem lugar, período, cultura e organização
social, tornando-se relativo pelo fato desses adolescentes estarem inclusos
em determinados aspectos  e excluídos  em outros.  (GARCIA;  OLIVEIRA,
2010, pág.3)

Na legislação brasileira, não há especificações sobre a quantidade de droga

portada para que se discrimine o que pode ser caracterizado para consumo pessoal,

ou considerado tráfico. Como consta no Art. 28, § 2º da Lei n˚ 11.343, de 23 de

agosto de 2006:

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.

        

Essa  lacuna  na  legislação  acabou  agravando  fatores  relacionados  a

criminalização  da  população  negra,  pobre  e  periférica,  já  que  as  condições  e

circunstâncias  sociais,  do  local  e  pessoais  serão  levadas  em  consideração  no

momento da apreensão. Esse modelo proibicionista das políticas de drogas está

associado,  para  alguns  atores,  com o  aumento  da  desigualdade,  onde  a  baixa

escolaridade tem relação direta com o desemprego, os baixos salários, emergindo o

mercado ilegal de drogas como uma oportunidade local de trabalho, prestígio social,
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reconhecimento,  ascensão  financeira,  e  estabilidade  para  comunidade  em  que

mora. (DINIZ; QUEIROZ; NOGUEIRA, 2014).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) parte da compreensão da

criança e o adolescente como sujeitos em situação peculiar de desenvolvimento,

não podendo se responsabilizar integralmente e individualmente por consequências

de atos infracionais. O que levou ao estabelecimento de um sistema de medidas

socioeducativas, que teriam a finalidade de preservar a integridade do adolescente,

oferecendo-lhes  novas  oportunidades  de  inserção  após  o  envolvimento  com

situações  consideradas  ilícitas.  As  medidas  socioeducativas  surgiram  com  o

propósito  de  impor  o  reconhecimento  da  existência  de  um  sistema  de

responsabilização, para promover a reestruturação do cotidiano do adolescente com

mecanismos psicossociais, além de garantir proteção integral.

O  ECA  prevê  as  seguintes  medidas  socioeducativas  (BRASIL,  1990):

advertência;  obrigação de reparar  o dano;  prestação de serviços à comunidade;

liberdade  assistida;  inserção  em  regime  de  semiliberdade;  e  internação  em

estabelecimento educacional.

O  Sistema  Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  (SINASE)  faz  a

execução dessas medidas socioeducativas previstas pelo ECA aos adolescentes

em conflito com a lei, visando promover a inserção social, educacional, cultural e

profissional, assim, retirando esses adolescentes com vistas a alterar processos de

criminalização. (BRASIL, 2012)

1.1.3 Um cenário de grandes contradições

O  cuidado  e  proteção  a  crianças  e  adolescentes,  considerando  a

complexidade  dos  processos,  e  a  interseccionalidade  das  condições  exploradas

anteriormente,  deve  ter  sempre  como objetivo  a  garantia  e  afirmação  dos  seus

direitos humanos, orientando as ações no respeito a sua liberdade e autonomia.

Porém, quando estamos falando sobre adolescentes que fazem o uso ou que atuam

no mercado de drogas, pode haver uma associação imediata das suas expressões,
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demandas e conflitos ao estatuto da periculosidade, ou seja,  eles passam a ser

considerados uma ameaça à vida.

Tal processo se dá no cenário colocado em nosso país, desde o final do
sec.  XX, quanto à gestão dos indesejáveis e perigosos  século XX, quanto à
gestão  dos  indesejáveis  e  perigosos:  a  discussão  da  redução  da  idade
penal; o recurso crescente ao encarceramento e o abandono do discurso
ressocializador; a criminalização da pobreza e o genocídio de jovens; as
políticas de  guerra  às  drogas;  o retorno  e/ou renovação  de concepções
biologicistas sobre a loucura e a violência; o recrudescimento das posições
contra a Reforma Psiquiátrica;  a patologização da conduta criminosa e a
revigorada  parceria  entre  os  saberes  médico-psicológicos  e  a  justiça
(KOLKER,2015, p.25 apud cf, VICENTIN, 2005)

O que deveria se remeter à proteção e direito à saúde, no caso do consumo de

drogas, acaba servindo como um pretexto para ações arbitrárias contra crianças e

adolescentes,  configurando  certas  lógicas  penais-sanitaristas,  principalmente  no

momento em que vivemos o crescimento de políticas higienistas autoritárias, tendo

como  foco  a  criminalização  da  pobreza,  deixando  de  lado  cada  vez  mais  as

questões relacionadas à autonomia e a promoção do bem estar social.

O  Estado  Penal  busca  legalizar  a  punição  e  repressão,  tendo  como  objetivo

fortalecer a ideia de que o sistema penal será uma forma eficiente para solucionar

os problemas sociais atuais. (TAVARES, 2017)

Tal fato se evidencia quando analisamos o Sistema de Monitoramento do
Investimento Criança (SimIC), desenvolvido pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF). Pelo Sistema, observa-se que o Governo Federal
propôs investir mais recursos em programas destinados ao encarceramento
de crianças e adolescentes do que à garantia dos seus direitos. De acordo
com os  dados  da  SimIC,  R$ 88.280.648,00  foram disponibilizados  para
serem investidos,  no  ano  de  2009,  em programas  e  ações  do  Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a
Lei, enquanto se propôs apenas R$ 21.996.850,00 ao Sistema de Garantia
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Unicef, 2008), fazendo girar a
engrenagem da lógica do Estado Penal. (TAVARES, 2017, p.7)

Com isso, pode-se notar que uma grande parte dos recursos públicos está

sendo direcionado à penalização de crianças e adolescentes, enquanto apenas uma

pequena parcela deste investimento está sendo direcionada para garantir os seus

direitos e promover a igualdade social.

Segundo  Vicentin  (2015)  essa  direção  da  ação  estatal  é  motivada  pelo

uso/comercialização de drogas, que passou a ser considerado um risco social e um
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problema de saúde mental (supostamente pelo uso das substâncias), fortificando

assim,  os  argumentos  para  o  encarceramento  e  a  dispersão  de  pessoas

indesejadas socialmente.

Houve  um  aumento  significativo  nos  processos  de  criminalização,

relacionados ao consumo/comércio de drogas, o que acarretou, concomitantemente,

uma  concentração  de  casos  em  processos  de  psiquiatrização,  considerando

possíveis diagnósticos de transtorno de conduta. Esses adolescentes tidos como

traficantes  pelo  sistema que,  em sua  maioria,  são  de baixa  importância  para  a

estrutura  do  crime  organizado,  passam  a  ocupar  espaços  em  unidades  de

internação. (VICENTIN, 2019)

Somando-se o tráfico às detenções por roubo ou furto associados ao uso
de drogas, essa questão vem tendo preponderância na saúde mental do
sistema  socioeducativo:  em  2012,  74,8%  dos  jovens  internados  eram
usuários de drogas. (CNJ, 2012 apud VICENTIN, 2019, p.283)

Vicentin  (2015) afirma que os encaminhamentos à internação psiquiátrica,

muitas  vezes  se  dão  pelo  não  cumprimento  das  medidas  socioeducativas  de

liberdade assistida, sendo assim tornada mais uma medida para conter o jovem em

uma instituição fechada. Essa situação acarreta um agravamento dos quadros dos

usuários,  já  que  os  adolescentes  e  os  serviços  de  saúde  ficam  aguardando

autorização  de  alta  pelo  Poder  Judiciário.  E  quando  adolescentes  obtêm  alta

médica,  os  encaminhamentos  presentes  no  Projeto  Terapêutico  Singular  (PTS)

acabam sendo descartados, retomando assim, esses jovens à outra internação - a

prevista como medida socioeducativa de privação de liberdade. 

Para a autora, outra contradição pode ser identificada pelo uso

(...)  desenfreado  de  psicofármacos  nas  emergências  psiquiátricas  e  em
serviços do tipo CAPS pode ser considerado um exemplo dessas práticas
violentas  e  ilustra  a  exitosa  parceria  entre  a  psiquiatria  e  a  indústria
farmacêutica  na  medicalização  do  sofrimento  psíquico  (FREITAS;
AMARANTE,  2015).   Afirma-se,  com  essas  práticas,  que  as  drogas
prescritas  podem (e devem) ser utilizadas e as drogas  não  prescritas  e
ilícitas devem ser exterminadas (assim como as pessoas que as utilizam),
em  uma  tentativa  de  controlar  os  ditos  “incontroláveis”:  aqueles  que
perambulam pelas ruas como ameaça, dispostos a cometer qualquer delito
para conseguir drogas. Aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
parece  ser  utilizado  para  proteção  social,  mas  não  das  crianças  e
adolescentes  em  questão,  mas  das  outras  pessoas  que  as  julgam
“perigosas”. (VICENTIN, 2019, p. 291)
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Esse  cenário  de  psiquiatrização  e  criminalização  que  abrange  tantos

adolescentes foi fortificado e estruturado a partir de uma política global chamada

“guerras  às  drogas”,  que  na  verdade,  se  efetivou  como  uma  guerra  contra  as

pessoas,  majoritariamente  a  nossa  juventude  negra  e  periférica.  O  sistema  é

seletivo, e essa guerra baseada em repressão e violência só está gerando a morte

desses jovens, o aumento da corrupção e violência policial, e também o aumento da

criminalidade (ROSA, 2013).

A atual legislação brasileira, conhecida como Nova Lei de Drogas, de 2006,

trouxe como um diferencial o estabelecimento de novas sanções penais, de caráter

não privativo de liberdade, para usuários de drogas. Porém, essa mesma legislação,

endureceu  as  políticas  punitivas  em  relação  ao  tráfico,  aumentando  a  pena  e

expandindo as condutas que criminalizam o comércio de substâncias. A seletividade

penal é exposta quando na lei não está especificando a quantidade para o porte de

drogas  que  irá  considerar  o  sujeito  como  “traficante”  ou  “usuário”,  deixando  a

decisão nas mãos dos agentes policiais para realizar a classificação, sendo assim,

essa seletividade penal recai para jovens pobres e periféricos, que são chamados

de traficantes, mas que na verdade não deixam de ser  usuários que realizam a

venda de pequenas quantidades para obter recursos para o seu próprio consumo.

“Na construção deste “inimigo” a ser combatido, evidencia-se a seletividade
do sistema penal,  no qual os jovens de classe média que fazem uso de
drogas  são  considerados  doentes,  dependentes  químicos,  e  os  jovens
pobres, criminosos: “a diferenciação no tratamento dado aos jovens pobres
e aos jovens ricos, ao lado da aceitação social velada que existe quanto ao
consumo de drogas, permite-nos afirmar que o problema do sistema não é
a droga  em si,  mas o  controle  específico  daquela  parcela  da  juventude
considerada perigosa.” (BATISTA, 2003, p. 134-135 apud VICENTIN, 2019,
p.285)

Importante reconhecer que o mercado das drogas acaba ganhando espaço na vida

de muitos adolescentes por ser o mais próximo de uma perspectiva de trabalho e

geração de renda, que proporciona para este jovem a sensação de pertencimento e

identificação.  Normalmente  acompanhado  pelo  desejo  de  conquistar  a  sua

dignidade,  liberdade  e  independência  financeira,  para  assim,  poder  usufruir  de

coisas materiais que todos nós desejamos ao longo da vida, como um tênis, uma

roupa de marca, uma comida diferente, um corte de cabelo, entre outros, e estar

dentro  do  tráfico  de  drogas,  mesmo que  seja  um caminho  traçado  a  partir  de

diversos  tipos  de  violência,  faz  com  que  esses  desejos  se  tornem  possíveis.
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Contudo,  ao  falarmos  sobre  crianças  e  adolescentes  envolvidos  no  tráfico  de

drogas,  precisamos realçar que, se esse envolvimento é considerado como uma

conduta “desviante”, a única solução do Estado acaba sendo a de responsabilizar

esse jovem individualmente por meio de medidas socioeducativas. Porém, nessa

visada,  deixamos  de  notar  o  cenário  em  que  as  crianças  e  adolescentes  são

expostos  a  diversos  tipos  de  violências  perpetuadas  pelo  crime,  assim  como

violências provenientes das próprias políticas de combate ao tráfico. Esses jovens,

muitas vezes são explorados, ocupando os postos mais subalternos e situações das

mais  graves  no  mercado  de  drogas,  justamente  por  “não  terem”  a  mesma

responsabilização de um sistema penitenciário adulto. (VICENTIN, 2015).

Passando  ao  largo  dessas  direções  legislativas  e  suas  soluções,  a

convenção  182/1999  da  Organização  Internacional  do  Trabalho  define  em seu

artigo 3° que dentre as piores formas de trabalho Infantil estão:

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como
venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado
ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças
para serem utilizadas em conflitos armados;
b)  utilização,  demanda  e  oferta  de  criança  para  fins  de  prostituição,
produção de pornografia ou atuações pornográficas;
c) utilização, recrutamento e oferta de criança para atividades ilícitas,
particularmente para a produção e tráfico de entorpecentes conforme
definidos nos tratados internacionais pertinentes;
d)  trabalhos  que,  por  sua natureza ou pelas  circunstâncias  em que são
executados, são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral
da criança.                                                       
(BRASIL, 2000, grifos nossos)

Este mesmo documento aponta como obrigação do Estado adotar medidas

para impedir a exploração do trabalho infantil, promovendo intervenções para que

esses jovens recebam toda a assistência direta necessária e adequada, para que

assim,  consigam  ser  retirados  dessa  condição,  e  assegurando  também  o  seu

acesso ao ensino básico. Sendo assim, seria dever do Estado assegurar direitos e

evitar  a  exposição  de  crianças  e  adolescentes  ao  tráfico  de  drogas,  e  ainda

promover  a  proteção  e  reparação  de  danos  (BRASIL,  2010;  VICENTIN,  2015;

GALDEANO;  ALMEIDA,  2018;  SURJUS,  2019).  Porém,  diferentemente  do

entendimento  expresso,  nos  deparamos  com  sobreposições  de  estigmatização,

patologização,  criminalização  e  penalização  dos  adolescentes  envolvidos  com
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drogas,  que certamente culmina na ineficácia  das ações e no agravamento das

condições psicossociais dos mesmos.

Esperamos que essa pesquisa possa ampliar o debate sobre a ambiguidade

jurídica (GALDEANO; ALMEIDA, 2018; VICENTIN et al, 2015; SURJUS, 2019) que

pode,  a nosso ver,  favorecer  uma importante modificação nos rumos da política

voltada para adolescentes tomados como traficantes de drogas, e própria política

sobre drogas.

2. Justificativa

As contradições  ontológicas  e  epistemológicas  que  envolvem as  relações

entre adolescentes e drogas, acabam por gerar uma sobreposição entre as ações

higienistas socioeducativas e de saúde, que acabam por gerar maior exclusão, do

que garantir  proteção e transformação das iniquidades;  em especial  àquelas de

intersecção  de  raça  e  classe  social.  A  aposta  deste  estudo  é  de  que  a

caracterização  do  perfil  socioeconômico  e  cultural  desses  adolescentes  podem

contribuir com a explicitação de quem são e dos lugares que têm sido destinadas

para parte específica da população adolescente em nosso país.

3. Objetivos

3.1 Geral

Delinear o perfil socioeconômico e cultural de adolescentes em cumprimento

de medidas socioeducativas devido a atos infracionais relacionados a drogas, na

região da Baixada Santista

3.2 Específicos

-  Mapear  quais  são  os  tipos  de  infrações  relacionadas  a  drogas  e  as

consequentes medidas que vêm sendo determinadas; 
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-  Identificar  as  ações  de  cuidado  em  saúde  que  compõem  as  medidas

relacionadas às infrações relacionadas às drogas

- Identificar as ações de proteção que compõem as medidas relacionadas às

infrações relacionadas às drogas.

4. Metodologia

Propôs-se a realização de um estudo exploratório para verificar,  dentre os

atos infracionais relacionados a drogas, as consequentes medidas socioeducativas

aplicadas,  e  as  características  socioeconômico-culturais  de  adolescentes  em

cumprimento de medida socioeducativa, na região da Baixada Santista. 

O estudo exploratório tem como objetivo familiarizar-se com o assunto que

está sendo pouco explorado, assim tendo uma aproximação maior com a realidade,

auxiliando  na  criação  de  hipóteses.  (GIL,  2011).  Consideramos  que  um estudo

exploratório  pode  nos  auxiliar  a  sistematizar  e  disponibilizar  as  principais

informações sobre o perfil  desses adolescentes,  favorecendo a compreensão de

aspectos  relevantes  a  serem  considerados  para  o  questionamento  acerca  do

enquadre do envolvimento com o tráfico de drogas como ato infracional e não como

exploração do trabalho infantil.

Partimos inicialmente das informações disponíveis no Cadastro Nacional de

Adolescentes  em  Conflito  com  a  Lei  (CNACL).  Os  processos  de  execução  de

medidas socioeducativas são acompanhados por um departamento específico do

Ministério  Público  do Estado de São Paulo  -  o  Departamento de  Execuções da

Infância e Juventude (DEIJ), que devidamente foi acionado para autorizar o acesso

ao sistema E-saj, onde as informações integrais dos processos se encontram.  Os

documentos  a  serem  consultados  nos  processos  judiciais  seriam:  o  guia  de

execução  da  medida  socioeducativa,  boletim  de  ocorrência,  representação  do

ministério público, decisões judiciais, termo de audiência, e o plano individual de

atendimento (PIA). 

A partir  das possibilidades permitidas pelo sistema, realizamos um recorte

sobre  os  processos  de  medidas  socioeducativas  por  tráfico  de  drogas,  de

moradores  da  região  da  baixada  santista.  A  sistematização  dos  dados  dos
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processos foi proposta a partir de informações identificadas em outros estudos já

realizados,  para  permitir  possíveis  diálogos  e  comparações  posteriores,  quiçá,

esboçar pistas para a construção de uma série histórica para a região. 

Inicialmente  era  de  interesse  da  pesquisa  mapear  os  fatores  idade,

raça/cor/etnia,  gênero,  renda  familiar,  bairro  e  cidade  de  residência,  inserção

anterior no trabalho, tipologia da medida, quantidade de drogas apreendida, e as

ações de saúde, educação e assistência social que deveriam compor o plano de

atendimento individual (PIA).

A escolha dos processos judiciais que seriam inseridos na pesquisa, foi feita

a  partir  dos  critérios  de  inclusão:  se  referirem  a atos  infracionais  por  tráfico  de

drogas, de adolescentes com residência nos municípios da baixada santista; ter o

consentimento  da  família  e  assentimento  do  adolescente  acerca  do  uso  das

informações  constantes  no  seu  processo,  disponível  no  e-saj;  e  os  critérios  de

exclusão  englobaram  processos  acerca  de  medidas  socioeducativas  por  outras

infrações;  adolescentes moradores de outras regiões;  e aqueles cujas famílias e

adolescentes não autorizarem a utilização das informações.

Todas as famílias e, posteriormente, os adolescentes, seriam acionados por

telefone, e esclarecidas sobre a pesquisa. Tanto o termo de consentimento livre e

esclarecido como o termo de assentimento livre e esclarecido foram disponibilizados

preferencialmente  de  maneira  online  ou  digital,  mantendo  as  medidas  de

biossegurança diante da pandemia da covid-19 ou, caso houvesse preferência pela

família,  assinados  em  via  física  no  Centro  de  Referência  Especializado  de

Assistência Social (Creas) de referência.

Considerando  a  necessidade  de  garantia  de  sigilo  e  anonimização  das

informações, os processos seriam acessados de forma online, sem necessidade de

serem baixados em computador, drive ou hd; e as informações armazenadas pelas

pesquisadoras seriam codificadas de modo a garantir a não identificação de dados

pessoais.  

Porém, algumas dificuldades surgiram a partir da necessidade de autorização

das famílias e assentimento dos adolescentes, que serão apresentadas adiante, nos

resultados. Dessa forma, optamos por um processo descritivo de apresentação das
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possibilidades que o sistema digital  pode nos oferecer, além da problematização

dos impedimentos do desenvolvimento pleno dessa pesquisa, passando a buscar as

respostas  aos  objetivos  traçados,  na  literatura  científica  revista,  e  em materiais

técnicos que tratam do tema.

Acreditamos  que  dessa  forma  podemos  evidenciar  as  dimensões  mais

relevantes, esperando contribuir com a visibilidade, atualização e sistematização de

dados para aprofundar o debate acerca de possíveis contradições e recortes de

gênero,  raciais  e  de  classe  social  que  possam  se  sobrepor  às  distintas

possibilidades de inserção social social dos adolescentes pobres em nosso país.

5. Resultados

5.1 Magnitude da questão no Sistema de Medidas Socioeducativas: tentando 

compreender as infrações relacionadas à drogas

De acordo com o Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei,

em  2021,  mais  de  120  (cento  e  vinte)  mil  adolescentes  encontram-se  em

cumprimento de medidas socioeducativas, conforme Gráficos 1, 2 e 3.

Gráfico 1:  Quantidade de adolescentes cadastrados por sexo 
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Fonte: Dados do CNACL de 01 de março de 2019 a 25 de janeiro de 2021.

Gráfico 2: Quantidade de adolescentes cadastrados por idade e guia ativa

Fonte: Dados do CNACL de 01 de março de 2019 a 25 de janeiro de 2021.
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Gráfico 3: Número de Adolescentes por Natureza da Medida Socioeducativa

Fonte: Dados do CNACL de 01 de março de 2019 a 25 de janeiro de 2021.

Diversas situações relacionadas a drogas têm sido identificadas como atos 

infracionais, distribuídos abaixo no gráfico 4. 

Gráfico 4: Guia das expedições por ato infracional
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Fonte: Dados do CNACL de 30 de novembro de 2014 a 14 de outubro de 2017.

Em  2016,  o  Sistema  Nacional  de  Atendimento  Socioeducativo  (SINASE)

realizou  um  levantamento  sobre  as  medidas  socioeducativas,  que  indicou  uma

predominância  das  medidas  de  internação,  e  um  preocupante  recorte  racial,

conforme apresentado nos gráficos 5 e 6. 

Gráfico 5: Porcentagem de Internação, Internação Provisória, Semiliberdade e 
outros

Fonte: BRASIL, 2018

 Gráfico 6: Porcentagem de Adolescentes e Jovens por Raça/Cor em Restrição e 

Privação de Liberdade

Fonte: BRASIL, 2018
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Considerada  como  medida  mais  extrema,  a  privação  de  liberdade  para

adolescentes  causa  especial  preocupação  pelo  potencial  de  agravamento  de

estigmas e condições de vida que já são precárias, e com isso, poderá ter um efeito

negativo ao ampliar as dimensões de vulnerabilidade já existentes.

Para alguns autores, a institucionalização pode acabar criando exposições

maiores  a  esses  jovens,  facilitando  a  criação  de  vínculos  e  identificações  que

podem  ser  nocivas  às  possibilidades  de  novas  inserções  sociais,  colaborando

também para a ampliação de estigmas impostos pela sociedade. Se a medida de

privação for frequente para o jovem, maior a exclusão social que poderá ocorrer, o

que incidirá certamente também nas condições de saúde e restrição de habilidades

sociais.

Constatei  que boa parte dos adolescentes  acabava reincidindo nas suas
contravenções  e  delitos,  por  falta  de  oportunidade  voltadas  a  essa
população. A maioria das vezes, de acordo com o relato dos adolescentes,
estes eram discriminados e excluídos do contexto social em que viviam. Em
consequência desse comportamento, parte desses adolescentes acabavam
cumprindo  medida  socioeducativa  de  internação  na  Febem.
(MARTINS, 2007)

 

Durante o cumprimento das medidas socioeducativas, os adolescentes são

orientados a procurar novas oportunidades, e focar em objetivos maiores, que os

ajudem a ter uma vida diferente da atual. Porém, na realidade em que vivemos esse

processo  de  “mudança  de  vida”  na  prática  não  é  tão  fácil,  esses  adolescentes

acabam  sendo  marcados  pela  criminalização  na  sociedade,  e  quanto  a  essas

repercussões,  entendemos  que  não  tem  havido  aportes  sólidos  preventivos  ou

proposições políticas de transformação. 

Consideramos  uma  limitação  deste  estudo  responder  a  uma  possível

associação entre o tipo de ato infracional relativo a drogas, e consequente tipologia

das medidas socioeducativas determinadas.
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5.2 Entre dificuldades e acessos, o que pode nos apontar o E-saj

Inicialmente,  antes  do  cenário  pandêmico,  havia  uma  expectativa  de

aproximação  direta  com  os  adolescentes  em  cumprimento  de  medidas

socioeducativas  por  tráfico  de  drogas,  para  que  suas  experiências  pudessem

informar  possíveis  constrangimentos  que  levariam  a  ocupação  do  lugar  de

“adolescente em conflito com a lei”. Com o advento da Covid-19, optamos por deixar

em  suspenso  esse  desejo  e  dirigir  os  esforços  para  o  acesso  aos  processos

judiciais  que  poderiam  nos  dar  pistas  sobre  algumas  das  determinações

sociopolíticas,  e  seriam,  em  nosso  entendimento,  acessíveis  de  modo  remoto,

realizando  assim a pesquisa,  preservando os cuidados de biossegurança que o

momento exige.

A primeira articulação se deu com a Promotoria Pública do Estado de São

Paulo para verificação da viabilidade do acesso ao sistema de processos judiciais -

E-saj1,  e  as informações disponíveis  por  essa  via.  Foi  assim que chegamos ao

promotor público do município do Guarujá da RMBS, que prontamente apoiou a

realização  da  pesquisa,  orientando  os  passos  para  a  liberação  do  acesso  ao

sistema. Essa abertura nos indicou algumas necessidades de direcionamento dos

esforços:  a)  a  restrição  do alcance  para  processos  acerca  de  adolescentes  em

cumprimento  de  medida  socioeducativa  por  tráfico  de  drogas,  excluindo-se  as

demais  medidas  relacionadas;  b)  a  restrição  a  processos  de  adolescentes  em

medidas de internação na unidade da Fundação Casa do Guarujá; c) restrição a

processos de adolescentes em medida em meio aberto, do Município do Guarujá

(Quadro 1). 

Após  essa  articulação  e  de  posse  da  autorização  para  acesso  ao  E-saj

(Anexo I), demos entrada junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp

(Anexo  II),  compreendendo  se  tratar  de  uma  pesquisa  documental  (dados

secundários).  Porém,  obtivemos  a  orientação  de  que,  por  conta  dos  processos

conterem informações pessoais, seria entendida como pesquisa envolvendo seres

humanos  e  deveria  ser  submetida  via  Plataforma  Brasil.  E  assim  fizemos,

solicitando liberação da necessidade de assinatura de Termos de Consentimentos /

Assentimento Livre e Esclarecido (TCLE, TALE), por não envolver acesso direto aos

1 https://esaj.tjsp.jus.br/esaj/portal.do?servico=190090

28



adolescentes nem às suas famílias. Novamente, fomos orientadas da necessidade

desse procedimento,  justamente  pelos  processos  no  E-saj  serem acessados na

íntegra,  sem  fornecimento  de  relatórios  resumidos,  acessando  informações  de

ordem pessoal.

Foram  então  elaborados  devidamente  os  termos,  para  resposta  por  via

remota ou presencial, de acordo com a disponibilidade da família e do adolescente,

e acionada novamente a promotoria para apoio na identificação dos processos, e

realizar os contatos com as famílias.  A partir  do E-saj,  com a senha de acesso

gerada,  foi  possível  levantar  os processos de cumprimento de medida em meio

aberto, com restrição de acesso às de internação - que seguiram sem acesso até o

presente  momento.  Foi  também  nos  favorecido  o  contato  com  o  Centro  de

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), serviço do Sistema Único

de  Assistência  Social  (SUAS)  responsável  pelo  Serviço  de  Proteção  Social  a

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA)

e de prestação de serviços à comunidade (PSC), incluindo a construção do Plano

Individual de Atendimento (PIA) junto com as famílias e os adolescentes. (BRASIL,

2013)

Iniciamos  o  contato  com o  Creas  para  melhor  nos  assegurarmos  de  se

tratarem de medidas ainda em cumprimento, e apoio à atualização dos número de

telefone, pois a maioria constante nos processos não conseguimos acessar. Devido

ao funcionamento excepcional do serviço e posterior transição na gestão do serviço,

somente conseguimos inicialmente uma listagem atualizada dos processos (Quadro

1), e, somente em janeiro de 2021, a disponibilidade de apoio no contato com as

famílias já acessadas anteriormente pelas pesquisadoras.

Quadro 1. Número de Processos de Medidas Socioeducativas por Tráfico de 

Drogas

Tipo de Medida Quantidade de Processos Município/Região

Meio aberto 29 Município do Guarujá

Internação 4 Macrorregião Litoral
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Na  listagem  inicial  dos  processos,  pudemos  obter  algumas  informações

gerais, dispostas nos Quadros 2 e 3:

Quadro 2. Informações gerais a partir da lista inicial de processos de medidas 

de internação por tráfico de drogas

TOTAL MÉDIA DE 
IDADE

SEXO RAÇA ESCOLARIDADE GRAU 
INFRACIONAL

4 15 A 17 anos 4 masculino 2 parda  1 ensino médio 2 primários

2 branca 3 ensino 
fundamental II

2 reincidentes

Quadro 3. Informações gerais a partir da lista inicial de processos de medidas 

em meio aberto por tráfico de drogas

TOTAL SEXO

29 3 feminino

26 masculino

Acreditamos que os  dados  iniciais  sobre  os  processos  que  poderiam ser

utilizados  no  campo  da  pesquisa,  apontam para  uma possível  peculiaridade  da

Região, onde se percebe uma tendência inversa ao achado na literatura científica

disponível, acerca da priorização de medidas em meio aberto e não de internação.

Ressaltamos a importância do acesso a esses processos, que podem apontar pistas

para o que vem sendo desenvolvido de modo diferenciado na Região e Município do

Guarujá/SP.
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Infelizmente, até o momento só se viabilizou o contato mais próximo com 4

famílias, sendo que somente 1 assinou de modo remoto o TCLE sem, no entanto, a

assinatura do adolescente ao TALE. As outras 3 famílias foram ainda contactadas

gentilmente pelo Creas e,  apesar  de se disponibilizarem a ir  assinar  no serviço,

como  modo  preferencial  de  autorização,  e  dos  termos  terem  sido  impressos  e

deixados no serviço, nenhuma delas compareceu.

Malheiro (2020) em pesquisa realizada junto de mulheres usuárias de crack

apontou as limitações das exigências de regulações éticas que pretendem preservar

a identidade dos participantes, especialmente quando se tratavam de usuários de

drogas ilícitas. Aponta os avanços da Resolução n. 510 de 24 de maio 2016 do

Conselho Nacional de Saúde (CNS, 2016)  que dispõe sobre as normas aplicáveis a

pesquisas  em Ciências  Humanas  e  Sociais  cujos  procedimentos  metodológicos

envolvam a utilização de dados diretamente  obtidos com os participantes ou de

informações  identificáveis  ou  que  possam  acarretar  riscos  maiores  do  que  os

existentes  na  vida  cotidiana  que,  dentre  outras  questões,  incluiu  diferentes

modalidades de registro do consentimento, da escrita, porém ainda com avaliação

de excesso de burocratização ao desenvolvimento de algumas pesquisas.  

Temos algumas hipóteses que não podem ser comprovadas nesta pesquisa,

no  tocante  à  distância  na  relação  com o  serviço  de  mediação  no  momento  da

pandemia, ou mais especificamente acerca do constrangimento do conflito com a

lei. Sobretudo, avaliamos que a estratégia não foi passível de efetivação, e deva ser

repensada, dentro da previsão da própria Resolução 466/12 do (CNS) que prevê em

seu item IV - DO PROCESSO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO,

IV.8:

Nos casos em que seja inviável a obtenção do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à
privacidade e confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos
de confiança entre pesquisador e pesquisado,  a dispensa do TCLE deve
ser  justificadamente  solicitada  pelo  pesquisador  responsável  ao  Sistema
CEP/CONEP,  para  apreciação,  sem  prejuízo  do  posterior  processo  de
esclarecimento (CNS, 2012).
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Dessa  forma,  optamos  por  elencar  elementos  ressaltados  na  revisão  do

estado da arte, em diálogo com outros materiais técnicos produzidos sobre o tema,

tecendo aberturas para análises iniciais. 

Propomos ainda um contato final com a promotoria pública e com o CEP,

para verificar possíveis caminhos que resguardem os direitos à privacidade e sigilo,

e que permitam a realização de investigações futuras ou,  quiçá,  caso tenhamos

outro mecanismo de viabilização, para a publicação de artigo científico sobre esta

pesquisa.

5.3 Revisão de literatura: estado da arte

A revisão de estado da arte tem como característica abranger questões já

existentes e  questões mais  atuais,  podendo oferecer  novas  perspectivas para  a

questão ou indicar possíveis áreas para pesquisas futuras. O seu objetivo é realizar

uma busca na literatura corrente, acompanhado de uma narrativa típica, porém, sem

a necessidade de uma avaliação formal. (GRANT & BOOTH, 2009)

Com  a  impossibilidade  de  acessar  os  processos  da  determinação  das

medidas  socioeducativas,  entendemos  que  essa  tipologia  de  revisão,  poderia

garantir  maior  conhecimento acerca da caracterização socioeconômica e  cultural

dos adolescentes,  incluindo ações de proteção e cuidado observadas por esses

autores.

Foi realizada uma busca de artigos no Portal de Periódicos da Coordenação

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), utilizando a associação

dos descritores “drogas”, socioeducativ*, adolescen*, “tráfico de drogas”.  As bases

encontradas foram DOAJ, Sociological abstracts, SciELO, Scopus, GALE, Web of

Science,  PubMed,  Materials  Science  &  Engineering  Database,  Dialnet,  JSTOR

Archival Journals.

Com  a  aplicação  dos  filtros  ‘artigos  revisados  por  pares’  e  ‘artigos  em

português’,  publicados a partir  do ano 2000, o resultado final  foi  de 137 artigos.

Após leitura e análise dos resumos, foi realizada uma varredura manual, a partir da

pergunta norteadora: “Quais dimensões acerca das relações de adolescentes com

drogas têm sido enfatizadas na literatura científica brasileira recente?” Os critérios

de exclusão utilizados foram: artigos repetidos ou em inglês e espanhol, e também

artigos  que  abordavam  temáticas  restritas  ao  campo  do  esporte,  transtornos
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psiquiátricos  específicos  ou  acolhimento  institucional,  sem maiores  contribuições

para o objeto de estudo. Foram incluídos nesta revisão 27 artigos (Tabela 1).

Tabela 1. Artigos selecionados

Título        Autor
 Ano de

publicação   Revista

Recuperando vidas: uma 
proposta de atendimento

Moreira, C. A. B. 
D; Silva, A.; 
Martins, S. A. 2009

    Interface (Botucatu)

Suspeito empreendedor de 
si: trajeto e sofrimento de 
um adolescente durante 
intervenção socioeducativa Malvasi, P. A. 2011

       Etnográfica

"Perigoso e violento": 
representações sociais de 
adolescentes em conflito 
com a lei em material 
jornalístico

Espindula, D. H. P.
et al. 2006

          Psic

Uso de drogas e ato 

infracional: Revisão 

integrativa de artigos 

brasileiros

Jimenez, L.; 
Andrade, E. M.; 
Bianchini, L. G. B. 2016

Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales

A Rotulação da 
Adolescente Infratora em 
Sentenças de Juízes e 
Juízas de Direito do Distrito
Federal

Melo; Pessoa, M. 
M.; Valenca; 
Abath, M. 2016

Sequência
(Florianópolis)

Significados do mundo do 
crime para adolescentes em
medida socioeducativa de 
internação Coscioni, V.; 

Farias, B. G.; 
Rosa, E. M.; 
Koller, S. H.;

2019

Revista Latinoamericana
de Ciencias Sociales

A Convenção da Criança e 
os Limites na 
Responsabilização de 
Crianças e Adolescentes no
Brasil: Rupturas e 
Permanências

Souza, L. T.; 
Albuquerque, F. 
S.; Aboim, J. B. 2019 Rev. Direito Práx
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Análise bibliográfica da 
produção em saúde sobre 
adolescentes cumprindo 
medidas socioeducativas 
de privação de liberdade Constantino, P. 2017 Physis 

Violência e socioeducação: 
uma interpelação ética a 
partir de contribuições da 
Justiça Restaurativa

Aguinsky, B.; 
Capitão, L. 2008 Rev. katálysis

Caracterização de 
adolescentes do sexo 
masculino em relação a 
comportamentos 
antissociais

Komatsu, A. V.; 
Bazon, M. R.

2015
Revista Latinoamericana

de Ciencias Sociales

Práticas pedagógicas e 
moralidade em unidade de 
internamento de 
adolescentes autores de 
atos infracionais

Monte, C.; Felix, 
F.; Sampaio, L. R. 2012

Psicol. Reflex. Crit.

Adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social e 
o continuum risco-
proteção.

Morais, A.; 
Normanda; 
Raffaelli, M.; 
Koller, S. H. 2012 Avances en Psicología

Latinoamericana

Desafios da Proteção à 
Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte no 
Brasil

Salatiel, E. L.; 
França, C. A.; 
Resende, J. M.; 
Guimarães, R. L. 2017 Revista Latinoamericana

de Ciencias Sociales

Encarceramento juvenil: o 
legado histórico de 
seletividade e 
criminalização da pobreza

Bonalume, B. C.; 
Jacinto, A. G. 2019

Rev. katálysis

Análise do discurso da 
imprensa sobre rebeliões 
de jovens infratores em 
regime de privação de 
liberdade Njaine, K. 2002 Ciênc. saúde coletiva

Adolescentes em privação 
de liberdade: as práticas de 
lazer e seus processos 
educativos

Conceição, W. L.; 
Onofre, E. M. C. 2013 Revista Latinoamericana

de Ciencias Sociales
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O adolescente em conflito 
com a lei em relatórios 
institucionais. Pastas e 
prontuários do “Complexo 
do Tatuapé”

Vinuto, J.; Alvarez,
M. C. 2018 Tempo soc. 

O filho fora do tempo: atos 
infracionais, uso de drogas 
e construção identitária

Penso, M. A.; 
Sudbrack, M. F. O. 2009

Arq. bras. psicol.

Prevalência de transtornos 
psiquiátricos em jovens 
infratores na cidade do Rio 
de Janeiro (RJ, Brasil): 
estudo de gênero e relação 
com a gravidade do delito

Andrade, R. C.; 
Junior, F. A.; 
Teixeira, I. A.; 
Fonseca, V. A. S. 2011

Ciênc. saúde coletiva

A escola como fator de 
proteção à conduta 
infracional

Gallo, A. E.; 
Williams, L. C. A. 2008  Cad. Pesqui.

Adolescência em Conflito 
com a Lei: A Intensidade da
História de Vida em Ato

Tomasi, L. O.; 
Macedo, M. M. K. 2015 Psic.: Teor. e Pesq.

Adolescentes em conflito 
com a lei

Priuli, R. M. A.; 
Moraes, M. S; 2007

Ciênc. saúde coletiva

Trabalhar e não ser 
trabalhador: pertencimento 
e reconhecimento de classe
na “vida do crime”

Freitas, A. C. V.; 
Costa, E. S. 2018     Revista Direito GV 

Para uma clínica do uso de 
álcool e drogas com 
adolescentes das 
comunidades do Rio de 
Janeiro Fernandes, F. L. F. 2014

Ágora (Rio J.)

Homicídios de 
Adolescentes: Refletindo 
sobre Alguns Fatores 
Associados

Kodato, S; Silva, 
A. P. S. 2000     Psicol. Reflex. Crit.

Violência urbana, 
criminalidade e tráfico de 
drogas: uma discussão 
psicanalítica acerca da 
adolescência

Guerra, A. M. C.; 
Soares, C. A. N.; 
Pinheiro, M. C. M.; 
Lima, N. L. 2012

    Psicol. rev. (Belo 
Horizonte)

Vulnerabilidades de 
crianças que nascem e 
crescem em periferias 
metropolitanas: notícias do 
Brasil

Freitas, M. C.; 
Mecena, E. H. 2012 Revista Latinoamericana

de Ciencias Sociales
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Fonte: elaborada pelas pesquisadoras

A partir da leitura na íntegra foram identificados três eixos temáticos para a

sistematização  das  principais  questões  que  emergiram,  apresentadas  abaixo.

Embora as dimensões consideradas em cada eixo, possam ser reconhecidas em

intersecção   com  mais  os  demais  eixos,  como  representado  na  Figura 1,

explicitamos como foram inseridas, a partir de escolhas que mais nos pareceram

favorecer a identificação de determinantes das contradições presentes nos achados.

Figura 1. Dimensões consideradas para definição dos eixos temáticos de 

análise e suas intersecções

Fonte: Elaborada pelas pesquisadoras
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5.3.1 As determinações sociais nos processos saúde-adoecimento: dos riscos

da psiquiatrização ao extermínio da juventude 

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras

Esse eixo, elaborado na perspectiva da determinação social do adoecimento,

incluiu  as  dimensões de  prevalência  de uso de drogas,  a  psiquiatrização desse

fenômeno,  a  questão  da  violência  contra  crianças  e  adolescentes,  ameaças de

morte,  fatores  vulnerabilizantes  e  de  proteção,  bem  como  caracterização

sociodemográficas presentes nos artigos selecionados.

A vida humana é determinada socialmente em todas as suas dimensões,
inclusive  a  da  saúde.  Compreender  a  determinação  social  da  saúde,
portanto, não consiste em compreender apenas que a saúde depende do
acesso aos objetos humanos, mas que as possibilidades de realização do
humano, e o acesso aos produtos necessários para tal, dependem do grau
de  desenvolvimento  das  forças  produtivas  e  das  relações  de  produção
estabelecidas em cada formação social. (ALBUQUERQUE; SILVA, 2014)

Acerca de um perfil sociodemográfico dos adolescentes em conflito com a lei,

Priuli & Moraes (2007) relataram que a maioria dos adolescentes possuíam 17 anos,

coincidindo com o período limite de inimputabilidade penal. A maioria dos jovens

eram  moradores  de  uma  região  com poucos  equipamentos  sociais,  sendo  uma

população de  menor poder aquisitivo e  baixo nível  de escolaridade, o que  limita

também o seu acesso a bens de consumo e oportunidades no mercado de trabalho.

Em relação às relações familiares, os resultados colhidos nas análises revelam que

47,9%  dos  pais  eram  separados,  e  que  no  período  da  internação  31,2%  dos
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adolescentes residiam com suas mães. O levantamento também aponta que estes

adolescentes, em sua maioria, eram usuários de um ou mais tipos de drogas, entre

eles, o tabaco, a maconha, a bebida alcoólica e o crack.

A questão do gênero aparece em Gallo & Williams (2008), que afirmam que

há  uma  predominância  de  adolescentes  autores  de  ato  infracional  do  sexo

masculino,  quando  se  compara  com  o  sexo  feminino.  E  que  mais  da  metade

(60,2%) dos adolescentes em conflito com a lei não frequentava a escola.

Andrade et al. (2011) abordam, porém, que há um aumento significativo de

meninas em atos infracionais e transtornos psiquiátricos, relacionando-os com um

abuso  ou  dependência  de  drogas,  e  também  com  a  prevalência  de  álcool  no

contexto  parental. Neste mesmo contexto,  Fernandes (2014) retrata que há uma

grande demanda de tratamento psicológico para os adolescentes de comunidades

pobres, que estão diretamente ligados ao uso e ao tráfico de drogas.

Komatsu & Bazon (2015) se debruçaram sobre o comportamento anti social

em  adolescentes  judicializados  e  adolescentes  no  contexto  escolar.  Entre  os

escolares, 79% revelaram ter manifestado algum comportamento divergente e 77%

algum  comportamento  delituoso. Entre  os  adolescentes  judicializados,  todos

revelaram algum comportamento divergente e algum comportamento delituoso, o

que,  evidentemente,  era  esperado.  O  resultado  mostra  o  quanto  esse

comportamento acaba sendo difundido no meio adolescente, sendo o que muitos

consideram ser uma característica própria deste período, ou seja, é afirmado que

este  comportamento  divergente  é  uma  estratégia  relacionada  ao  processo  de

construção da identidade, que implica em um teste de limites e regras sociais, se

opondo ao outro.

Fernandes  (2014),  afirma  que  há  uma  produção  institucionalizada  de

delinquência que  é  muito  anterior  às  drogas.  E  que  tivemos  que  esperar  essa

juventude  se  envolver  seriamente  com as  drogas  e  seu  tráfico,  esse  consumo

adquirir a feição de um costume extensamente praticado nas comunidades, e seu

comércio adquirir características institucionais do tipo empresarial para, isto tendo já

avançado muito, começarmos a propor tratamentos específicos para essa situação. 

Guerra  et  al.  (2012)  consideram que apesar  do  adolescente  ter  todas  as

condições para exercer uma vida sexual,  profissional  e afetiva,  a sociedade não

permite  que  ele  exerça  esses  papéis.  Diante  disso,  a  fase  da  adolescência  é

marcada por uma  vivência de “não pertencimento”, um período de espera para a
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entrada  no  mundo social.  No  entanto,  com a  entrada  da  puberdade,  os  jovens

passam a ter acesso a diferentes experiências, e o uso de drogas e o envolvimento

com o crime podem configurar  soluções  mais  rápidas  e  eficazes  para  as  faltas

estruturais, e proporcionar assim, a sensação de pertencimento que era ausente.

Gallo & Williams (2008) levantam um questionamento em relação a violência

doméstica, e como ela acaba por reproduzir um modelo de resolução de conflitos,

que pode ser percebido por sinais de agressividade nos contextos de sala de aula.

Pensol & Sudbrack (2009) apresentam a teoria sistêmica em que a  família

tem papel  principal  na  construção da identidade do adolescente,  e que diversas

dificuldades familiares podem ser encontradas nesse processo. Como por exemplo,

as  drogas  possuem uma relação direta com a  autonomia, sendo visto como um

mecanismo  para  estabilizar  relações familiares,  conseguindo  a  emancipação  do

sistema  familiar.  A  partir  desta  teoria  é  possível  afirmar  que  o  ato  infracional

comunica dificuldades encontradas dentro do ciclo familiar.

Segundo  Tomasi  et  al.  (2015),  a  violência  apresentada  por  adolescentes

possui uma relação direta com violências familiares, no qual o desamparo dos pais

afeta  significamente  as  ações  do  adolescente,  devido  à  falta  de  referências  no

ambiente familiar  e social,  no qual o adolescente pode vir a apresentar  atitudes

impulsivas e inconsequentes como o uso de drogas, para dar vazão a dor psíquica.

Fernandes (2014) retrata discussões em torno da “internação compulsória”:

na qual é apontada a  modificação de práticas institucionais rumo a superação da

internação punitiva, objetivando-se, recentemente, cuidado e tratamento. 

Morais  et  al.  (2012),  trazem  a  discussão  de  vulnerabilidade  social entre

crianças e adolescentes em situação de rua, e crianças e adolescentes de famílias

de baixa renda. Os autores enfatizam que não necessariamente o adolescente que

vive nas ruas irá apresentar piores indicadores de ajustamento que um adolescente

que  vive  com  a  sua  família,  existindo  outras  variáveis,  tais  como  idade,

envolvimento com drogas, grau de vinculação familiar, comunitária e com a escola,

dentre outros, que devem ser consideradas na análise do caso. Sendo assim, para

cada adolescente há um amplo espectro de possibilidades em termos de resultados

desenvolvimentais.

Neste cenário das investigações acerca de vulnerabilidades e violência, Priuli

&  Moraes  (2007)  apontam  que  as  mortes  por  causas  externas,  muitas  vezes
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homicídios, tem como alvo preferencial adolescentes e jovens adultos, de 15 a 24

anos,  masculinos,  residentes  em  áreas  periféricas  ou  menos  favorecidas  das

grandes metrópoles urbanas e, portanto, carentes em termos socioeconômicos: em

geral,  possuem  baixa  escolaridade  e  preferencialmente  são  negros  ou

descendentes dessa etnia.

Kodato & Silva (2000), com base na problemática de homicídios, fazem uma

relação deste contexto com a  falta das condições dignas de sobrevivência, o  não

acesso às  políticas  sociais  básicas,  no  qual  estes  adolescentes  não  receberam

ações  das  políticas  de  assistência  social  e  nem  das  medidas  de  proteção.

Afirmando que as condições de vida que levaram à morte os adolescentes, são fruto

de  uma  sincronização  de  fatores,  onde,  além  da  fragilidade  institucional

apresentada, observa-se uma disputa pela apropriação de bens materiais, levando

ao  conflito  de  interesses  financeiros,  o  tráfico  de  drogas,  e,  um  modo  de

relacionamento  interpessoal,  cuja  resolução  de  situações  conflitivas,  em  sua

maioria, se dá de forma não mediada e violenta.

Salatiel et  al.  (2017),  ressaltam  que  uma  parcela  significativa  dos

adolescentes que estão sendo assistidos pelo  programa de proteção à crianças e

adolescentes  ameaçados  de  morte vivem em situações  de  pobreza  ou  extrema

pobreza. E que as motivações mais recorrentes para tais ameaças se referem ao

envolvimento  com redes  de  criminalidade,  sobretudo  relacionadas  ao  tráfico  de

drogas.  Com  isso,  esta  discussão  aponta  para  a  necessidade  de  fomento  de

políticas  públicas  de  prevenção  e  estabelecimento  de  espaços  de  articulação

institucional que importem em ações conjuntas e ampliadas. 

Bonalume  &  Jacinto  (2017),  denunciam  a  perversidade  da  violação  dos

direitos de  adolescentes  e  jovens,  produzida  e  reproduzida  em um modelo  de

sociedade que se sustenta pela órbita do capitalismo vigente, tal fato, nos provoca

questionamentos – será que houve em algum momento da trajetória de vida desse

grupo direitos que de fato foram assegurados? Os autores alertam que, além do

crescimento  da perspectiva de  encarceramento, cresceu também o  extermínio  da

juventude brasileira em um evidente recorte étnico-racial e de classe social. Neste

artigo, é apresentado Dados do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência do ano

de 2017, e nesse documento é possível observar que no Brasil o risco relativo de

um jovem negro ser vítima de homicídio em relação a um jovem branco é de 2,7

sendo  que  esses  dados  se  tornam  mais  assustadores  quando  olhamos  para
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cenários como da região  Nordeste, que atinge o percentual de 8,9 no estado da

Paraíba.  O que retrata um verdadeiro genocídio, uma grave violação de direitos

humanos, uma violência que impede que parte significativa dos jovens brasileiros

tenha uma vida plena e revela uma inesgotável ineficiência de um Estado que não

garante nem mesmo a sobrevivência dessa população.

5.3.2 Medidas socioeducativas: criminalização da pobreza, seletividade penal 

e fracasso do sistema

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras

Este eixo foi delineado a partir da interseccionalidade da adolescência com a

criminalização da pobreza, incluindo repercussões como a culpabilização da família

e  construção  da  identidade  de  “infrator”,  a  seletividade  da  justiça  com  o

encarceramento massivo de jovens periféricos,  a violação de direitos a partir  de

políticas  punitivas,  e  por  fim,  a  efetividade  das  medidas  socioeducativas  para a

transformação dos contextos sociais que propiciaram a infração.

Partindo  do  pressuposto  de  que  há  diferentes  representações  sociais  da

adolescência  vulnerabilizada,  Freitas  &  Mecena  (2012),  apontam a  dinâmica  da

pobreza  nas  periferias,  justificando  a  partir  da  ausência  de  políticas  públicas
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governamentais,  correndo  riscos  iminentes,  acumulados  em  decorrência  de

problemas ambientais, alimentares, de segurança e, principalmente, pela escassez

de recursos.

Bonalume & Jacinto (2019) se referem à  divisão da sociedade em classes,

sendo os jovens negros, pobres, os que vivenciam a intensificação do processo de

criminalização  e  marginalização.  A  pobreza  é  veiculada  como  perigosa,  não

restando alternativa para o Estado a não ser  puni-la para preservação da ordem,

sendo fortalecida a lógica de controle social que visa o estabelecimento da dinâmica

e da ordem capitalista, sendo possível afirmar-se como uma instância de controle

social na cena contemporânea.

A perda orçamentária, a falta de orientação metodológica que acompanhe as

alterações societárias, as ações de cunho ressocializante, a  falta de investimento

nas unidades de atendimento socioeducativo, o  endurecimento do poder judiciário

no trato do social, segundo Moreira et al. (2009) são alguns exemplos do cotidiano

institucional  que  configuram uma  atuação  do  Estado  marcada  pelo  punitivismo,

onde adolescentes  pobres, pretos e pardos são usuários preferenciais do sistema

socioeducativo.

A partir  da representação social  da adolescência  feita  pela  mídia  tem um

caráter  importante  para  a  quebra  ou  enraizamento  de  estigmas impostos  pela

sociedade, Espindula et al. (2006) relata como a mídia possui um forte impacto na

construção da realidade social, estigmatizando de forma perversa de modo que a

prática  do  ato  infracional aparece  como  algo  definitivo  no  destino desses

adolescentes. A imprensa ao divulgar ou defender estas ideias acaba reforçando e

justificando  as  representações  e  práticas  discriminatórias com  relação  a  esses

adolescentes.

Abordando uma outra perspectiva de representação da mídia, Njaine (2002)

destaca  que  é  menor  a  ênfase  dada  aos  crimes  cometidos  contra  crianças  e

adolescentes em camadas populares, como se a perda social  desse grupo fosse

menor  para  a  sociedade,  tendo  especial  empenho em reforçar  atos  infracionais

praticados pelos adolescentes, constituindo então a categoria dos “em conflito com

a lei”.
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Melo & Valenca (2016), realçam uma discussão a respeito da rotulação feita

aos adolescentes na sentença elaborada pelos juízes, que não apenas retratam um

fato delituoso, mas nomeia um tipo social criminoso. Esse tipo social  perigoso são

as adolescentes pobres. E reforçam que a responsabilização de adolescentes pela

prática de atos infracionais não pode estar amparada em discursos patologizantes,

que  promovem  deslizes  semânticos  que  vão  da  vulnerabilidade  à  criminalidade

como em um piscar  de  olhos.  Do contrário,  se  estará  persistindo  nas  matrizes

positivistas  e  etiológicas  que  identificam  a  pobreza  como  fator  gerador  de

criminalidade. 

O  contexto  familiar também  é  uma  pauta  muito  presente  no  período  da

adolescência,  no  qual  muitas  vezes  é  relacionado  ao  cometimento  do  ato

infracional.  Kodato  &  Silva  (2000),  afirma  que  a  exposição  aos  estímulos  e

oportunidades de pequenos delitos e de envolvimento com o comércio das drogas

parece ainda vinculada também à constituição familiar, ou melhor, à rede de apoio

dos adolescentes, em especial, à ausência de figuras que possam exercer um papel

de  apoio  e  proteção à  vulnerabilidade  e  ao  risco.  Na  maioria  dos  casos,  o

envolvimento com o tráfico inicia-se num momento da vida onde a introdução ao

mundo adulto apresenta-se de forma bastante contraditória. 

O  modelo  socioeducativo,  segundo  Souza  et  al.  (2019) tornou-se  uma

ferramenta à serviço da punitividade estatal, que, além de atribuir-lhes a qualidade

de sujeitos perigosos, com a conivência das normas jurídicas brasileiras, retirou-lhes

direitos. Seguindo a lógica de uma política higienista relacionada a menorização, na

qual  o  Estado  possuía  direito  sobre  o  adolescente  menor  de  idade,  o  que

ocasionava  ainda  mais  internações.  A  intervenção  do  Estado  sobre a  liberdade

enfraquece os direitos dos adolescentes, e o seu sistema punitivo ainda contribui

para essa violação também nas internações.

Constantino (2017), afirma que em um relatório apresentado na Assembleia

Legislativa do Rio de Janeiro relativo ao ano de 2015, ficou demonstrado que os

espaços  de  internação  no  país  são  favoráveis  à  prática  de  tortura,  tratamentos

cruéis, desumanos e degradantes. E também afirma a prevalência de uma lógica

menorista, que propõe que o Estado tenha direito sobre os jovens.
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O  cumprimento  da  medida  socioeducativa  implica  o  acesso  à  educação

formal, porém, Gallo & Williams (2008) ressaltam que isto não acontece de fato, pois

segundo os  educadores  de  medidas  socioeducativas,  na  maioria  das  vezes,  as

escolas  justificam  a  rejeição  da  matrícula por  estes  adolescentes  já  serem

conhecidos na escola por terem causado problemas, havendo uma relação entre o

seu histórico  de conflitos e o  estigma  de estarem em conflito  com a lei,  assim,

repetindo o ciclo de exclusão. Contudo, o fato de frequentar a escola foi associado à

uma menor frequência do uso de drogas e também uma menor frequência no uso

de armas, que evidencia a escola com um possível  potencial como um fator de

proteção,  prevenindo  infrações  mais  graves.  Havendo  o  reconhecimento  do

problema (exclusão de alunos e  incapacidade das escolas para lidar  com eles),

mais  recursos  poderiam  ser  alocados  a  essas  escolas,  como,  por  exemplo,  a

capacitação de professores para lidarem com alunos cujos comportamentos são

problemáticos  e  que  necessitam  de  atuação  especial,  tais  como  classes  com

número reduzido de alunos, aconselhamento e apoio psicológico.

Aguinsky & Capitão (2008), fortalece a discussão a respeito da violência e do

preconceito social acometido sobre os adolescentes, onde o poder punitivo com o

apoio  do  Estado  seleciona  algumas  pessoas  para  a  imposição  de  penas,

correspondentes a criminalização, compondo o sistema penal, que contribui para a

criação  e  fortalecimento  de  estereótipos  e  preconceitos.  Além disso,  ressalta  a

violência  policial em  relação  aos  jovens,  e  também  a  responsabilização  e

culpabilização dos adolescentes nas práticas institucionais, relacionando assim, as

medidas socioeducativas com a política punitiva, transferindo a responsabilidade de

toda  a  violência  instalada  no  cotidiano  social  para  os  jovens,  com  base  no

pensamento conservador  de que para conseguir  êxito  no processo de educar  é

necessário punir.

Monte & Sampaio  (2012),  também afirmam  práticas punitivas,  no qual  os

monitores  das  instituições  são  pagos  para  vigiar  e  punir,  e  suas  práticas

pedagógicas são regadas de desconfiança, abuso de poder, violência psicológica e

física, por parte dos agentes socioeducadores. A violência nesse meio passa a ser

observada  com  naturalização  e  banalização,  no  qual  os  adolescentes  em seus

discursos  avaliam  a  violência  como  uma  rotina  da  instituição  em  resposta  à

indisciplina dos jovens.
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A  garantia  de  direitos  é  uma  questão  pendente  no  âmbito  da

institucionalização,  Willian  &  Onofre  (2013)  ressaltam  que  ao  tirar  o  lazer na

privação de liberdade, por seguir uma lógica de punição, você afasta o adolescente

da vida social. Essa lógica punitiva está tão  normalizada  nas instituições que até

mesmo os adolescentes chegam a concordar  com as sanções aplicadas a eles,

como  se  fosse  uma  consequência  de  seus  atos,  sendo  assim,  você  tem  a

necessidade de pagar por eles.

Vinuto & Alvarez (2018), abordam outro aspecto importante em relação às

medidas socioeducativas,  sendo ele,  o  controle  social  exercido pelas instituições

sob os adolescentes, em que necessariamente o adolescente precisa estar aderindo

a medida para se mostrar “estruturado” e “recuperável”. Caso este adolescente não

se encaixe no padrão de adolescente disciplinado, ele ficará institucionalizado por

um período maior por não estar aderindo às medidas.

Segundo Melo & Valença (2016), esse cenário retrata uma lógica punitiva na

política juvenil, muito semelhante aos problemas encontrados no sistema carcerário

adulto,  que  abrange  aspectos  de  violência  policial,  controle  social  e  uma  lógica

educacional baseada no conceito de punição.

Bonalume  & Jacinto  (2017),  ressaltam que  ao  invés  de  políticas  públicas

efetivas de educação, temos planos de encarceramento massivo. E que ao invés de

liberdade temos um contínuo das algemas da escravização. Opera-se, portanto, a

criminalização da juventude, sobretudo da juventude pobre e negra.

A  respeito  das  medidas  socioeducativas  atuais,  Jimenez  et  al.  (2016)

relataram que medida  mais  severa que pode ser  aplicada em adolescentes que

infringiram a lei é a internação, seguida da semiliberdade. As MSE em meio aberto

são quatro, sendo que, as duas primeiras -  advertência e  obrigação de reparar o

dano - se esgotam no âmbito do judiciário. A prestação de serviços à comunidade

[PSC] e a liberdade assistida [LA], embora sejam intervenções educativas nas quais

o  adolescente  não  é  afastado  da  convivência  social,  são  também  medidas

coercitivas que impõem limites à liberdade.

Priuli  & Moraes (2007), apresentaram dados relativos as  experiências bem

sucedidas em onze Estados brasileiros comprovaram a eficácia das medidas de

meio  aberto como  a  de  liberdade  assistida,  a  de  prestação  de  serviços  à

comunidade  e  a  de  semi-liberdade,  todas  elas  com  custos  menores que  a

internação  e  índices  mais  baixos  de  reincidência  infracional.  Todas  essas
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experiências  de sucesso  tiveram como marca  a  criatividade,  o  envolvimento  da

família, da comunidade, das autoridades e o reconhecimento de que o jovem em

conflito com a lei é uma pessoa em desenvolvimento e que poderá superar a prática

de infrações se lhe forem assegurados os meios adequados. Os autores referem-se

à constatação de que esses adolescentes são autores e vítimas da violência.

Tomasi et al. (2015) reforçaram a importância de modelos identificatórios que

possam auxiliar na direção do  estabelecimento de vínculos diferenciados com os

adolescentes, os quais não visam apenas instaurar medidas institucionais punitivas.

Trata-se, portanto, de importante reconhecimento da potencialidade de experiências

que  poderão ser,  ainda mais,  incrementadas  e  estimuladas nas  instituições  que

acolhem  esses  adolescentes.  Sendo  assim,  é  importante  visar  espaços  de

acolhimento e de trabalho psíquico nos quais seu  valor como sujeito se imponha,

pressupõe  não  naturalizar ou  ficar  indiferente  àquilo  que  seus  atos  de  dor

denunciam.

5.3.3 O trabalho: sobrevivência, pertença e exploração

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras

Este eixo incluiu as perspectivas do adolescente em relação ao trabalho, sua

vivência de pertencimento e a projeção de planos para o futuro, abordando também

as características empresariais do tráfico de drogas.
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A  discussão  em  torno  do  tráfico  ser  considerado  um  meio  de  trabalho,

engloba várias vertentes. Kodato & Silva (2000), relacionam a entrada dos jovens no

tráfico ou no furto com a ausência de um dos cônjuges na família, em que no geral,

o  adolescente  é  forçado muitas  vezes  a  abandonar  a  escola  e  ingressar

precocemente no mercado de trabalho, como forma de  sobrevivência  e  auxílio na

renda  familiar.  A  necessidade  alia-se  à  possibilidade  de  ganho  substancial,

acabando na inserção nas atividades de  furto ou tráfico de varejo, na  função  de

avião.  O  consumo de drogas, é retratado pelos autores como um dos principais

fatores  associados  aos  atos  infracionais e  envolvimento  com o  tráfico,  no  qual

adolescentes  pobres  passam  a  praticar  pequenos  delitos para  pagar  dívidas

assumidas com o uso. 

Há  uma discussão  bastante  divergente  sobre  a  relação  do  tráfico  com a

sensação de  pertencimento  em um grupo para os adolescentes.  Coscioni  et  al.

(2019)  descrevem  a  respeito  da  relação  que  as  facções mantém  com  as

comunidades, que funciona como uma forma de  estabelecimento de ordem, com

uma forte marca relacionada a violência, extorsões e reprodução de estigmas. Fora

a visão que as facções reproduzem a respeito do  aliciamento de adolescentes ao

tráfico de drogas. Com isso, o artigo mostrou que a visão dos adolescentes sobre

esse comércio e as facções é marcada por grandes muitas  controvérsias, na qual

há uma sensação de  pertencimento  por esta relação ser considerada como uma

relação  de  família,  estando  sempre  de  portas  abertas,  mas  também  existe  o

contexto  do  tráfico  funcionar  como  uma  empresa,  que  apresenta  grande  perigo

iminente.

Freitas & Costa (2018) apresentam outra perspectiva desta relação, na qual

os  adolescentes  reconhecem suas  atividades  cotidianas  no  comércio  de  drogas

como um trabalho, mas não se reconhecem como trabalhadores. Mesmo que esta

série  de  atividades  se  assemelhem  às  relações  de  trabalho  tradicionais,  tendo

horários  fixos de  desempenho  da  função,  zelando  pelos  bens  da  “firma” e

respeitando a hierarquia organizacional. Estes adolescentes se consideram então,

pessoas que trabalham, mas que não pertencem à classe trabalhadora.

As perspectivas de vida da maioria desses adolescentes  infelizmente são

uma  reprodução dos  estigmas carregados ao  longo  de  suas trajetórias.  Malvasi

(2011), em seu artigo aponta uma importante questão em relação aos jovens que

vão  procurar  emprego  após  o  cumprimento  da  sua  medida  socioeducativa,
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buscando  uma  nova  perspectiva  de  vida,  porém,  ele  ressalta  que

independentemente do que estes adolescentes façam, ou deixem de fazer,  serão,

sempre, considerados suspeitos; ao saírem da internação, sua marca será a de ex-

internos  da  “FEBEM”.  Ressalta  também  a  necessidade  imposta  de  transpor  a

fronteira do “mundo do crime”, como se o jovem que não a transpuser, sinaliza uma

fraqueza individual (e da família), incapacidade de empreender um comportamento

econômico que não seja um crime.

Freitas & Costa (2018), apontam outras questões referentes ao processo de

rotulação,  como:  a  renda  majorada,  a  impossibilidade  de  aplicar  o  dinheiro  em

investimentos que possam demandar justificativa de sua origem, a incerteza sobre o

futuro –  não  apenas  sobre  a  manutenção  dos  rendimentos,  mas  sobre  a

manutenção da liberdade e da vida em si. Esses fatores diferenciam, mais uma vez,

“vagabundos”  e  “trabalhadores”, embora  outros  fatores  objetivos  também  os

aproximem novamente,  como a  falta  de qualificação da própria  mão de obra,  a

necessidade de transformar o dispêndio da própria energia e tempo em dinheiro

com urgência, as poucas oportunidades de ascensão profissional e de educação.

Com isso Kodato & Silva (2000), afirmam que os espaços vivenciados pelos

adolescentes  não oferecem condições para mudarem a trajetória de  envolvimento

com o crime. 

6. Discussão

É expressivo o número de adolescentes inseridos no sistema de medidas

socioeducativas,  e também de extrema relevância,  o quanto as drogas têm sido

predominantes  nas  justificativas  da  determinação  de  tais  medidas.  Percebe-se

porém que há um público certo para a execução dessa política, que deveria zelar

pela  garantia  de  direitos  que  pudessem  então  produzir  modificações  nas

experiências que levaram os adolescentes ao cometimento de atos infracionais.

“Os impactos da guerra às drogas recaem sobre a sociedade de maneira
seletiva  e  desigual.  Embora  as  drogas  sejam  ilegais  para  todos,
escolhemos prender e matar os jovens negros e moradores das favelas e
periferias das nossas cidades. A raiz desse problema está na própria forma
como construímos nossas políticas de drogas: apostando na repressão ao
varejo do tráfico e na violência contra a população pobre, negra e periférica
como forma de lidar  com o uso dessas substâncias. E, ainda que essas
políticas tenham impacto direto sobre o dia a dia das favelas e periferias,
elas  são  elaboradas,  planejadas,  executadas  e  supervisionadas  sem  a
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participação  dos  cidadãos  que  mais  são  atingidos  por  elas”
(MOVIMENTOS/CESEC, 2019)

Avaliamos que há no Brasil um número relevante de estudos que debruçam

sobre o sistema de medidas socioeducativas, e a magnitude que o envolvimento

com  drogas  reserva  nesses  contextos,  evidenciando  muitos  aspectos  a  serem

debatidos  e  questionados  para  a  sua  transformação,  que  incluem,  além  da

fragilidade  nos  sistemas  de  informação,  falta  de  investimentos  e  ausência  de

políticas  de  acompanhamento  pós  cumprimento  das  medidas,  uma  série  de

violações e reproduções de exclusão e violência. No contexto de atos infracionais

ligados ao envolvimento com o tráfico de drogas, parece ficar clara a ligação com

contextos  de  vulnerabilidades  socioeconômicas,  e  a  ausência  de  políticas  que

reduzem as desigualdades sociais.

De acordo com os achados da revisão da literatura e no cadastro nacional de

adolescentes em conflito com a lei, podemos afirmar que o perfil socioeconômico de

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa por tráfico de drogas no

Brasil é de meninos, negros, de baixa escolaridade, que residem com suas mães

em  regiões  onde  concentram-se  famílias  de  baixa  renda,  em  territórios

caracterizados pela escassez de equipamentos públicos, cujas relações cotidianas

são  permeadas  pela  violência  recorrente,  e  são  escassas  as  oportunidades  de

inserção no mercado de trabalho. 

A periferia expressa, simbolicamente, um lócus existencial onde pessoas
insuficientemente socializadas, segundo o marco normativo, podem sofrer
interferências  em suas vidas. Os jovens pobres,  no discurso da “fala do
crime”, constituem o principal grupo em risco de sucumbir ao crime, ao mal.
(MALVASI, 2011).

Malheiro (2020) resgata em Fanon a diferenciação entre a cidade do colono e

a  cidade  do  colonizado,  onde  fica  explicitada  a  brutal  desigualdade  social,  que

delineia os territórios e justifica o conjunto de ações voltadas a eles.

A cidade do colono é uma cidade firme, toda ela de pedra e ferro. É uma
cidade iluminada, asfaltada, onde os caixotes de lixo transbordam sempre
de restos desconhecidos, jamais vistos, nem mesmo sonhados. a cidade do
colono é uma cidade farta, indolente, e a sua barriga está sempre cheia de
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coisas boas. a cidade dos colonos é uma cidade de brancos (...) (FANON,
2015 APUD MALHEIRO, 2020. p. 106)

A cidade do colonizado (... é um lugar de má fama, habitado por homens de
má-fama. Lá nasce-se em qualquer parte, de qualquer coisa. É um mundo
sem intervalos, onde os homens se amontoam uns sobre os outros (...). A
cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de carne, de
sapatos, de carvão e de luz. (FANON, 2015 APUD MALHEIRO, 2020. p.
119)

 

Malheiro  (2020)  nos  indica  que  o  comércio  ilegal  de  drogas  altera  a

configuração do espaço urbano e sua gestão conformando territórios sustentados

por  uma  dimensão  simbólica  de  pertencimento,  o  que  nomeou  de  “territórios

psicotrópicos”  onde  a  repressão policial  e  o  uso da violência  dão sequencia  ao

projeto  colonial  de demarcação desses espaços.  No tocante  especificamente ao

deslocamento intermitente dos adolescentes entre as atividades informais e ilegais

Telles  e  Hirata  (2010  APUD  GALEANO;  ALMEIDA,  2018)  nomeiam  de  “bazar

metropolitano” onde se torna possível alguma mobilidade urbana - lateral.

Majoritariamente,  esses  adolescentes encontram-se fora  da  escola,  fazem

uso  de  uma  ou  mais  drogas,  recebendo  de  forma  crescente  diagnósticos  de

transtornos mentais, com expressiva entrada de meninas no sistema. A violência

aparece nas produções se consolidando como um modelo de resolução de conflitos

impactando  na  construção  da  identidade,  transferindo  a  responsabilidade  da

instalação desse cenário para os seus moradores, assim como a relação com as

drogas vai se efetivando como um recurso para lidar com o desamparo e garantir

alguma autonomia.

Do mesmo modo, é possível afirmar que, embora haja na legislação marcos

para  a  garantia  dos  direitos  e  para  a  superação  das  práticas  institucionais

segregadoras e punitivas, é evidente a situação de extrema vulnerabilidade social,

falta de condições dignas de sobrevivência, a ausência de políticas sociais básicas

e o crescente situações de múltiplos riscos, encarceramento, ameaça e extermínio.

é surpreendente que a ausência da escola e da educação como direito, que passa a

compor tão somente o conjunto de constrangimentos em nome da recuperação dos

adolescentes.
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De acordo com a legislação, é de responsabilidade do serviço que realiza o

acolhimento do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa a criação e

execução do PIA. Esse Plano Individual de Atendimento deve conter os resultados

da avaliação interdisciplinar, os objetivos declarados pelo adolescente atendido, a

previsão das suas atividades de integração social e/ou capacitação profissional, de

integração e apoio à família, contendo também formas de participação ativa dos

familiares no plano individual, e também medidas específicas de atenção à saúde

do adolescente. (BRASIL, 2012)

O  PIA  deveria  ter  um importante  papel  na  evolução  pessoal  e  social  do

adolescente  que  está  inserido  no  Sinase,  assim,  colaborando  para

acompanhamento  de  metas  e  compromissos  junto  com os  familiares,  e  outras

políticas públicas durante o cumprimento da medida socioeducativa. Indica-se que

diversos  aspectos  devem  ser  trabalhados,  como  as  potencialidades,  questões

relacionadas à inclusão social, cultural, lazer, esporte e também o autocuidado. É

necessário também registrar todas as alterações, sejam avanços ou retrocessos,

para  auxiliar  na  criação  de  novas  metas,  com  o  intuito  de  fazer  com  que  o

adolescente compreenda em que lugar ele está e em que lugar ele quer chegar.

(BRASIL, 2006)

Entretanto,  instituições  de  cumprimento  de  medidas  socioeducativa  têm

ocupado  um lugar  na  lógica  punitivo  penal  e,  sem investimentos  ou  orientação

metodológica, acabando por intensificar  e enraizar estigmas, se efetivando como

estratégia discriminatória aos processos de criminalização e marginalização dessa

população,  atribuidora  de  qualidade  de  “perigosos”,  criando  um  tipo  social

“criminoso”,  como  se  fizesse  cumprir  um  destino  definitivo.  A  pobreza  é  nesse

contexto  deslizada  de  fator  gerador  de  vulnerabilidade  para  gerador  de

criminalidade,  e  o  controle  desses  corpos  se  dando  por  práticas  pedagógicas

regadas  à  desconfiança,  abuso  de  poder  e  naturalização  da  violência,  se

desenhando  como  práticas  de  tortura,  tratamentos  cruéis,  desumanos  e

degradantes.

A exploração de crianças e adolescentes no tráfico de drogas não segue a
mesma dinâmica  em todos  os  estados  brasileiros,  mas,  ainda  assim,  o
perfil  das  vítimas  se  repete  Brasil  afora:  jovens  negros  e  pobres.
(MENEZES, 2019)
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Os contextos familiares, fragmentados por destinos semelhantes, se inserem

em territórios  onde  as  oportunidades  de  sobrevivência  e  projeção  de  futuro  se

circunscrevem ao comércio varejista  de drogas.  Embora os estudos identifiquem

que a frequência escolar tem sido associada a menor uso de droga e de armas, a

interrupção da vida escolar não é revertida durante o cumprimento das medidas, se

deparando  com  a  rejeição  de  matrículas  sob  a  justificativa  do  estigma  de

adolescentes  “problemáticos”  e  agora  “em  conflito  com  a  lei”,  reforçando

estereótipos.  O encarceramento massivo da população jovem, pobre e negra se

consolida com “plano” de continuidade escravagista.

Os adolescentes que cometem atos infracionais, assim como adultos que
praticam contravenções penais,  estão envolvidos, no Brasil,  no processo
que Michel Misse (2010) chama reprodução social da sujeição criminal –
isto é, quando se identificam certas características,  perfis e locais como
focos de suspeição. Com a ampliação do mercado de varejo de drogas,
esse  processo  passou  a  marcar  os  adolescentes  pretos,  pobres  e
favelados,  vistos  como  potenciais  traficantes,  enquanto  as  favelas
passaram  a  ser  identificadas  como  os  território  privilegiados  desse
processo.  A  sujeição  criminal  é  um  processo  que  supõe  que  a
transgressão  não  é  um  atributo  de  acusação, mas  um  atributo  do
indivíduo transgressor, ou seja, o que o estaria em jogo, socialmente, não é
punir  o  crime  ou  o  ato  infracional,  mas  punir  o  indivíduo  concebido
moralmente  como  incorrigível,  “mau-caráter”,  portador  de  uma  essência
criminosa e má,  potencialmente  irrecuperável  e,  no limite,  que  pode  ser
morto (GALDEANO; ALMEIDA, 2018, P. 18). 

O contraponto aparece nas evidências das experiências bem sucedidas em

meio  aberto,  com envolvimento  da  família,  comunidade  e autoridades  que,  pelo

estabelecimento  de  vínculos,  enfoque  na  potencialidade  criativa  e  no

reconhecimento de que adolescentes autores de violência são também vítimas da

violência,  se apresentam como promotoras dos menores índices de  reincidência

infracional e menor custo.

Temos  compreendido  que  a  constituição  de  “infâncias  e  juventudes

hegemônicas” - aquelas que, forjadas e reafirmadas pela mídia, ocupam o lugar das

que  devem ser  protegidas  -,  acabam por  produzir  por  contraste  as  infâncias  e

juventudes não hegemônicas que, no limite, não são reconhecidas em seu direito a

proteção,  deixando  mesmo de  ser  consideradas  infâncias.  Defendemos  então  o

conceito de “contra-hegemônicas” aquelas infâncias e juventudes cujas existências

explicitam as contradições que sustentam a banalização da violência e extermínio, e
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mais  do  que  isso,  tensionam as  barreiras da  negligência  estatal,  o  que  deveria

orientar  as  práticas  no  cotidiano  de  atenção  e  cuidado  (SURJUS  et  al,  2020),

enfrentando  os  silenciamentos  da  “gramática  colonial”,  enquanto  linguagens  de

resistência.  O  estabelecimento  de  práticas  sociais  que  intervenham  nas

modalidades  discursivas  que  envolvem  o  fenômeno  das  drogas  e  acabam  por

desumanizar  aqueles  envolvidos  no  bojo  da  sua  cadeia  de  produção,  em

determinados territórios (MALHEIRO, 2020)

A  questão  do  trabalho,  aparece  fortemente  nos  estudos,  sob  diferentes

ênfases sem, no entanto, articular-se à questão da exploração do trabalho infantil.

Fica  evidente  que  o  tráfico  se  configura  como  meio  e  melhor  oportunidade  de

trabalho nos territórios de residência e circulação desses jovens e suas famílias.  A

saída da escola justifica-se aqui como questão de sobrevivência, auxiliando a renda

familiar.

Algumas  produções  vão  apontar  a  produção  institucionalizada  da

delinquência, anterior ao envolvimento com drogas que, somente quando se torna

um problema de grande proporção, passa a ser objeto de ações públicas. O uso de

drogas também esteve associado ao envolvimento com o tráfico. Paradoxalmente, é

presente na literatura a sensação de pertencimento que o trabalho no tráfico traz,

como uma abertura para a autonomia, embora haja claramente controle por meio da

violência e extorsões.

As atividades relacionadas ao tráfico são apresentadas com características

de  organização  empresarial,  com determinação  de  horários,  funções,  hierarquia

organizacional e oportunidade de ascensão. São reconhecidas pelos adolescentes

como trabalho, contudo, sem se reconhecerem enquanto trabalhadores.

Reconhecendo as contribuições dos achados da literatura, mas avaliando a

negação do reconhecimento do envolvimento de adolescentes como exploração do

trabalho infantil no Brasil, mesmo nessas produções, recorremos também a outras

autoras e autores que nos parecem oferecer elementos relevantes para avançar

nessa direção.

No Brasil, a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho sobre

a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil  e  a Ação Imediata para sua
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eliminação,  foi  aprovada  pelo  Decreto  Legislativo  no 178/1999,  promulgada  pelo

Decreto  no 3.597/2000  e  regulamentada  pelo  decreto  6.481/2008,  esse  último

instituindo  a  Lista  de  piores  formas  de  trabalho  infantil  (TIP).  O  artigo  2o.  da

convenção define o termo "criança" para designar toda pessoa menor de 18 anos. E

no  artigo  4o.  item  III,  entre  as  piores  formas  de  trabalho  infantil  -  a  utilização,

recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, particularmente

para a produção e tráfico de drogas.

Galdeano e Almeida (2018) identificaram em pesquisa no município de São

Paulo  a  inserção  dos  adolescentes  em  circuitos  que  conectam  processos  de

punição, repressão, saúde, assistência e cuidado, que não têm conseguido reverter

a violação dos direitos previstos tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, sob

a  doutrina  da  proteção  integral,  quanto  no  Sistema  Nacional  de  Medidas

socioeducativas  -  que  deveria  prover  medidas  protetivas  de  saúde,  educação,

profissionalização, lazer -, indicando que, na verdade, a lei é que estaria em conflito

com o adolescente, e não o contrário.

Resgatam historicamente que vinculação da discussão sobre os valores do

trabalho para a reeducação de jovens desregrados esteve presente nas primeiras

políticas  voltadas  à  infância  pobre  em  nosso  país,  até  a  instituição  do  ECA,

conformado no período de redemocratização e propõe a superação da doutrina da

situação irregular para a de proteção integral, sendo as medidas socioeducativas

dirigidas à inserção social dos jovens.

Para  os  autores,  contraditoriamente,  o  trabalho  tem sido  um  dos  fatores

considerados  para  a  cessação  das  medidas  socioeducativas,  sem,  no  entanto,

reconhecer  que  esses  adolescentes,  antes  (precocemente  após  as  medidas,

acabam por se inserir em relações precárias, instáveis, exaustivas e subvalorizadas

e humilhantes de trabalho que colocam em risco sua saúde, segurança e moral,

trabalhos esses que claramente que se enquadram na Lista TIP, itens:

58 - Construção civil e pesada, incluindo construção, restauração, reforma e
demolição;

59  -  Em  borracharias  ou  locais  onde  sejam  feitos  recapeamento  ou
recauchutagem de pneus;
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63 - No manuseio ou aplicação de produtos químicos, incluindo limpeza de
equipamentos,  descontaminação,  disposição  e  retorno  de  recipientes
vazios;

73 - Em ruas e outros logradouros públicos;

76 - Domésticos;

77 - De manutenção, limpeza, lavagem ou lubrificação de veículos, tratores,
motores,  componentes,  máquinas  ou  equipamentos,  em que se utilizem
solventes orgânicos ou inorgânicos, óleo diesel, desengraxantes ácidos ou
básicos ou outros produtos derivados de óleos minerais; 

entre outros.

O trabalho possui diversos significados, sendo a definição básica de trabalho

qualquer  atividade física ou intelectual,  que é executada pelo ser  humano,  ideia

ligada ao ato de realização, acompanhado pelo esforço físico feito por um indivíduo

com o objetivo de atingir  uma meta,  fim ou propósito.  (MATOS, 2020).  Diversos

aspectos  podem ser  fortalecidos  no  ato  de  trabalhar,  como  a  sociabilidade  em

diversos  espaços,  a  realização  de  atividades,  a  comunicação  necessária  para

exercer a função, além de contribuir também para a evolução e humanização do

indivíduo. 

Contudo,  a  sociedade  atual  que  vivemos  segue  a  lógica  capitalista  de

produção, sendo assim, o trabalho sofreu diversas modificações e adaptações, que

em  conjunto  contribuíram  para  que  ele  se  tornasse  menos  humanizado.  As

flexibilizações  nas  legislações  sociais  de  trabalho  geraram  uma  ampliação  na

precarização  do  trabalho,  repercutindo  na  perda  de  direitos  sociais  dos

trabalhadores.  Diversas  são  as  formas  de  precarização  do  trabalho,  como  por

exemplo, impor metas inalcançáveis, gerenciar o local de trabalho impondo medo,

maior rotatividade de trabalhadores, aumento da jornada de trabalho e diminuição

de  salário,  o  enfraquecimento  árduo  de  ações  coletivas,  dentre  outros.  (RUAS,

2020). 

O mercado de trabalho informal amplia e abre espaço para que crianças e

adolescentes consigam participar dos esforços familiares de garantir alguma fonte

de renda, principalmente os jovens de classes mais populares,  distanciando das

potencialidades  das  atividades  de  trabalho  enquanto  amplificadoras  de

desenvolvimento  social  ou  idealizador  de  uma  carreira  profissional,  ocupando
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apenas o lugar de provimento de necessidades mínimas de sobrevivência, a alguma

satisfação de desejos de consumo. Sendo assim, na maioria das vezes o trabalho

que está sendo ofertado não possui vínculo empregatício, e conta com um grande

rodízio de pessoas,  essa condição não permite  que os adolescentes criem uma

identidade laboral, pois não há formação de vínculo com o espaço e pessoas que o

compõem. (GALDEANO; ALMEIDA, 2018)

Do mesmo modo,  documentos  exigidos pelo  juiz  para  a  comprovação de

inserção no trabalho e assim auxiliar na cessação da medida, que podem ser desde

assinaturas de punho dos chefes, ou fotos, evidencia a nulidade das oportunidades

de um emprego formal se viabilize. Qualquer trabalho, mesmo os conhecidos como

exploração são vistos como válidos para o cumprimento da medida.

Na  legislação  brasileira,  adolescentes  de  14  já  podem exercer  atividades

laborais  (jovem  aprendiz),  mas  que  dependem  do  cumprimento  de  algumas

exigências  com  estar  na  escola,  ou  em  um  curso  profissionalizante,  o  que  se

distancia da realidade dos adolescentes em MSE.

O processo de individualização da responsabilidade se coaduna bem com a
noção  corrente  de  empreendedorismo  que  se  amplia  para  remotas
fronteiras da vida social;  o empreendedorismo é hoje uma palavra-chave
nas estratégias pedagógicas, socioeducativas. (MALVASI, 2011).

Para  Malvasi  (2012  apud  GALDEANO;  ALMEIDA,  2018,  p.  55)  o  “estilo

bandido do trabalhador do tráfico” é também uma referência a estilos de vida juvenis

nas  quebradas,  constituindo  atividades  produtivas  em  consonância  com  as

tendências atuais de consumo e valores de jovens do mundo todo. Para nós, uma

diferenciação se faz necessária, no tocante a configurações de populações tidas

como anti sociais e transgressoras da ordem, produzindo um padrão de cidadania

que inclui de um lado “consumidores válidos” (BAUMAN, 2008 APUD MALHEIRO,

2020), e de outro exclui aqueles para os quais se justifica a responsabilidade pelo

destino social (ESPINHEIRA, 2005 APUD MALHEIRO, 2020) 

Essas  experiências  de inserção  são  vividas  -  entre o  tráfico  e  a  atuação

informal  -  nos  locais  de  circulação  cotidiana,  como  absoluta  proximidade  e

condições bastante similares,  porém,  com condições mais vantajosas em muitos
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aspectos,  como carreira,  acesso  a  bens  de  consumo e status simbólico.  Enfim,

oferecem um lugar aparentemente menos precário no mundo. A intermitência entre

a informalidade e as atividades ilegais, para os autores, evidenciam o cenário de

pobreza intensa, de fragmentação da vida familiar pela naturalização do extermínio

e encarceramento, quase como destino, marginal à sociedade salarial, inacessível

para a imensa maioria das famílias (GALDEANO; ALMEIDA, 2018). 

Embora  a  Lista  TIP  não  descreva  os  prováveis  riscos  ocupacionais  do

trabalho no tráfico de drogas, Galdeano e Almeida (2018) propõem:

Apesar das repercussões evidentemente graves a essa inserção, a recente

Cartilha sobre consequências do trabalho infantil do governo federal, que levanta os

acidentes registrados nos Sistemas de Informação em Saúde (BRASIL, 2020) não

faz nenhuma menção às repercussões da atuação dos adolescentes no tráfico de

drogas.

Concordando com Galeano e Almeida (2018), é evidente que a execução de

medidas socioeducativas não tem sido capaz de incidir junto a demais ações no

sentido de quebrar  o processo de marginalização socioeconômica -  que inclui  a

precarização do trabalho e informalização -, a que estão constrangidas inúmeras

famílias. Que vivem não apenas às margens do trabalho salarial, como submetidas

cotidianamente em ciclos de violência, prisão, precariedade e extermínio, o que os

autores definiram como “vidas quebradas”. O tráfico se alimenta dessa cadeia, onde
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se  faz  imprescindível  a  exploração  do  trabalho  infantil,  que  ganha  recorte

especialmente perverso na relação entre estado e tráfico.

Nesse sentido, os indícios e provas que os levaram a perder sua liberdade
são todos relacionados à prática de um comércio, isto é, às mercadorias
(drogas); os equipamentos (armas e rádios transmissores); e o produto das
vendas (dinheiro). Mais vítimas que algozes, sua situação desesperadora é
alvo  de  uma  tutela  estatal  baseada  na  sanha  punitivista  de  juízes  e
promotores públicos, que os enviam a unidades socioeducativas incapazes
de prover qualquer efeito em suas vidas que não seja a reafirmação da
condição marginal. Separados por facções, lá encontram a superlotação, o
ócio, a violência e o desprezo. São formados pelo próprio Estado em uma
carreira criminal que, cedo ou tarde, encontra eco no homicídio praticado
por  policiais,  milicianos,  justiceiros  e  rivais,  ou  nas  cadeias  do  sistema
penitenciário, logo que cruzam a linha da maioridade. De uma forma ou de
outra, saem da vida para entrar na estatística.” (NAPOLEÃO; MENEZES;
LYRA, 2020)

O cenário  brasileiro  atual  segue uma política  de guerra  às drogas,  que

possui forte impacto em uma população específica, a pobre e periférica. Apesar

desta guerra ser realizada de forma geral e as drogas serem de fácil acesso a

toda  a  população,  as  favelas e  periferias são  as  que  vivenciam o cenário  de

violência que se perpetua.

Olievenstein  indica  que  há  argumentos  médicos,  argumentos  políticos  e
democráticos  para  a  legalização  das  drogas.  O  autor  sustenta  que  os
primeiros  se  orientam pela  necessidade  de  reduzir  a  periculosidade  do
desconhecimento  acerca  do  que  as  pessoas  de  fato  consomem,  e  da
maneira que consomem; sendo os últimos fundamentais  para intervir  na
transformação  de  usuários  de  drogas  em  delinquentes,  construindo
identidades  para  as  quais  as  leis  são  injustas  e  a  transgressão  se  faz
necessária. “Para que um estado policial não substitua a democracia sob a
justificativa de lutar contra as drogas” (OLIEVENSTEIN; PARADA, 2015, p.
64 APUD SURJUS, 2019).

7. Considerações finais

Inicialmente,  antes  do  cenário  pandêmico,  havia  uma  expectativa  de

aproximação  direta  com  os  adolescentes  em  cumprimento  de  medidas

socioeducativas  por  tráfico  de  drogas,  para  que  suas  experiências  pudessem

informar  possíveis  constrangimentos  que  levariam  a  ocupação  do  lugar  de

“adolescente em conflito com a lei”. Com o advento da Covid-19, optamos por deixar
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em  suspenso  esse  desejo  e  dirigir  os  esforços  para  o  acesso  aos  processos

judiciais  que  poderiam  nos  dar  pistas  sobre  algumas  das  determinações

sociopolíticas,  e  seriam,  em  nosso  entendimento,  acessíveis  de  modo  remoto,

realizando  assim a pesquisa,  preservando os cuidados de biossegurança que o

momento exige.

Após  essa  articulação  e  de  posse  da  autorização  para  acesso  ao  E-saj

demos  entrada  junto  ao  Comitê  de  Ética  em  Pesquisa  (CEP)  da  Unifesp,

compreendendo  se  tratar  de  uma  pesquisa  documental  (dados  secundários).

Porém,  obtivemos  a  orientação  de  que,  por  conta  dos  processos  conterem

informações pessoais, seria entendida como pesquisa envolvendo seres humanos e

deveria ser submetida via Plataforma Brasil. E assim fizemos, solicitando liberação

da necessidade de assinatura de Termos de Consentimentos / Assentimento Livre e

Esclarecido (TCLE, TALE), por não envolver acesso direto aos adolescentes nem às

suas famílias. Novamente, fomos orientadas da necessidade desse procedimento,

justamente  pelos  processos  no  E-saj  serem  acessados  na  íntegra,  sem

fornecimento de relatórios resumidos, acessando informações de ordem pessoal.

As limitações das exigências de regulações éticas que pretendem preservar a

identidade  dos  participantes,  resultaram na  inviabilização  da  pesquisa.  Contudo,

levantamos  a  hipótese  de  que  seja  por  conta  de  um constrangimento  legal,  a

respeito dos estigmas por ter sido submetido a uma medida socioeducativa, e pela

distância na relação de vínculo dos serviços com as famílias e adolescentes, por

conta da pandemia. 

Propomos ainda um contato final com a promotoria pública e com o CEP,

para verificar possíveis caminhos que resguardem os direitos à privacidade e sigilo,

e que permitam a realização de investigações futuras ou,  quiçá,  caso tenhamos

outro mecanismo de viabilização, para a publicação de artigo científico sobre esta

pesquisa.

Os possíveis caminhos nesse cenário apontam para a necessidade de uma

reformulação na nossa política atual  de drogas,  que marginaliza  uma população

específica,  adolescentes negros e pobres.  Além disso,  é necessário incentivar o

desenvolvimento de novos  estudos acerca desta  temática,  para que exista  uma
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difusão do conhecimento dessa ambiguidade legal, para trabalhadores que atuam

no sistema de medidas socioeducativas, saúde, educação e assistência social.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE para responsável
por adolescente)

Nome do Estudo: ADOLESCENTES E DROGAS: PATOLOGIA, ATO INFRACIONAL 

OU EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL?

Investigador Principal: Luciana Togni de Lima e Silva Surjus 

Vínculo Institucional: Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, Campus 

Baixada Santista, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

CAAE: 35241720.5.0000.5505

Estamos consultando sobre possibilidade de utilização das informações do processo 

judicial de seu (sua) filho (a) num estudo científico, sendo que as informações sobre o mesmo

estão descritas nos itens que se seguem. É importante que você leia, ou que alguém leia para 

você, esse documento com atenção e, em caso de qualquer dúvida ou informação que não 

entenda, peça ao pesquisador responsável pelo estudo que explique a você. Você não é 

obrigado(a) concordar que as informações do processo judicial de seu (sua) filho (a) seja 

utilizadas nesta pesquisa, ficando a seu critério dar ou não o seu consentimento. Caso decida 

autorizar você poderá rever essa autorização e retirar o seu consentimento a qualquer 

momento, sem ter que dar maiores explicações, não implicando em qualquer prejuízo a você 

ou seu (sua)  filho (a).

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp) sob o n. CAAE XXXXX, parecer XXX, que avaliou os aspectos 

éticos do estudo e as condições de garantia do sigilo necessário para a proteção e o respeito 

aos direitos de seu (sua) filho (a).

Por que este estudo está sendo realizado?

Sabemos que o número de adolescentes no sistema socioeducativo cresce a cada dia 

mais por infrações relacionadas ao tráfico de drogas, sendo assim, o objetivo do nosso estudo 

é compreender por que o tráfico de drogas não tem sido considerado exploração do trabalho 

infantil, se isso é previsto na legislação.

Acreditamos que é importante para isso, conhecer melhor as condições 

socioeconômicas e culturais de quem está sendo submetido a essas medidas; as condições de 
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apreensão; e quais são as propostas que constam no Plano de Atendimento Individual (PIA) 

que deveriam contemplar ações de saúde, assistência social e educação.

Os documentos que serão consultados nos processos judiciais são: o guia de execução 

da medida socioeducativa, boletim de ocorrência, representação do ministério público, 

decisões judiciais, termo de audiência, e o plano individual de atendimento (pia). 

Se eu der meu consentimento, a que procedimentos meu (minha) filho(a) estará sendo 

submetido (a)?

Se você autorizar, não há necessidade de realizar nenhum procedimento ou entrevista 

com seu (sua) filho (a). Somente iremos acessar o processo judicial de medida socioeducativa

para colher informações que serão tratadas de forma anônima, como: idade, raça/cor/etnia, 

gênero, renda familiar, bairro e cidade de residência, inserção anterior no trabalho, tipologia 

da medida, quantidade de drogas apreendida, e as ações de saúde, educação e assistência 

social que deveriam compor o plano de atendimento individual (PIA).

Este estudo envolve a coleta de dados a partir do acesso aos processos judiciais no 

sistema do E-SAJ, que é o sistema responsável pelo armazenamento dessas informações.  Os 

processos que serão incluídos na pesquisa são de medidas socioeducativas referentes a 

infrações por tráfico de drogas.

Se eu der meu consentimento, quais os Riscos e Desconfortos previstos para meu 

filho(a)?

Ao autorizar o uso das informações do processo de seu (sua) filho (a) neste estudo, 

pode haver um desconforto em relação as informações que serão acessadas por nós, mas caso 

ele (ela) ou você mesmo(a) considere que algo não está bem, sinta-se à vontade para nos 

acionar a qualquer momento.

Considerando a necessidade de garantia de sigilo e anominização das informações, os 

processos serão acessados de forma online, sem necessidade de serem baixados em 

computador, drive ou HD, e as informações armazenadas pelas pesquisadoras serão 

codificadas de modo a garantir a não identificação de dados pessoais.

Se eu der meu consentimento, teremos algum benefício? 

Esperamos que o estudo traga benefícios a partir da geração de informações para a 

compreensão do tráfico de drogas como uma exploração do trabalho infantil. Beneficiando 
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também outros adolescentes e famílias que poderão vir a passar pela mesma situação que o 

seu filho futuramente. A autorização é voluntária, então não há previsão de remuneração por 

essa autorização.

Se eu der meu consentimento, quais os direitos do meu filho(a)?

Se depois de ler este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido até o final, ou ele 

ter sido lido para você por alguém, e ter todas as explicações dadas pelo(s) pesquisador(es) e 

todas as dúvidas sanadas, você indicará o consentimento ou não para a utilização informações

do processo judicial de seu (sua) filho (a) nesse estudo científico.  A autorização não significa

abrir mão de nenhum direito, incluindo o direito de pedir indenização e assistência caso 

sintam-se lesados.

Mesmo tendo dado meu consentimento, posso mudar de ideia depois?

Mesmo tendo autorizado, você pode optar por retirar o consentimento a qualquer 

momento. A sua decisão não implicará em quaisquer penalidades. Além disso, o pesquisador 

responsável poderá, por alguma eventualidade, interromper o estudo a qualquer momento. 

Neste caso ele deverá notificar você após ter informado a Comissão de Ética em Pesquisa, 

que avaliou e aprovou o estudo.

Em casos de dúvidas para quem eu devo ligar?

Em caso de dúvidas ou perguntas, ou caso deseje retirar o consentimento para que seu 

filho(a) participem da pesquisa, você deverá entrar em contato com um dos pesquisadores 

abaixo:

Pesquisadora Responsável: Luciana Togni de Lima e Silva Surjus – (13) 99719-4100 ou 

email: luciana.surjus@unifesp.br

Aluna pesquisadora: Yanca Almeida Silva – (13) 98130-4708 ou email: 

yanca.almeida@unifesp.br 

Em caso de dúvidas ou denúncias quanto a questões éticas você poderá se dirigir ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Rua 

Botucatu, 740, CEP 04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP. e-mail <cep@unifesp.br>. 

Telefones: (11) 5571-1062 E (11) 5539-7162. Horário de atendimento telefônico e presencial:

segundas, terças, quintas e sextas, das 9 às 12hs.
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Este documento foi formulado em acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde e carta circular nº 51 - SEI/2017-CONEP/SECNS/MS - 28/09/2017.

(   )  Li e autorizo o uso das informações do processo judicial de meu (minha) filho (a) por 

essa pesquisa.

Consentimento livre e esclarecido: Após ter tido esclarecimento sobre a natureza da pesquisa,

seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa 

acarretar, aceito participar.

TODAS AS PÁGINAS DEVERÃO SER RUBRICADAS PELA PESQUISADORA 

RESPONSÁVEL/PESSOA POR ELA DELEGADA E PELO(A) 

PARTICIPANTE/RESPONSÁVEL LEGAL (RESOLUÇÃO CNS Nº 466 DE 2012, ITEM 

IV.5.D).

 

Data: ____/_____/______ 

 

_________________________

(Nome do(a) participante)  

 

_________________________ 

(Assinatura do(a) participante)  

Responsabilidade da Pesquisadora: Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 

466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via 

deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual 

o projeto foi apresentado.  
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Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para 

as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo(a) 

participante.  

 

Data: ____/_____/______ 

 

__________________________________ 

(Nome da pesquisadora)

 

__________________________________ 

(Assinatura da pesquisadora)  

9.2 Apêndice II

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)
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Nome do Estudo: ADOLESCENTES E DROGAS: PATOLOGIA, ATO INFRACIONAL 

OU EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL?

Investigador Principal: Luciana Togni de Lima e Silva Surjus 

Vínculo Institucional: Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, Campus 

Baixada Santista, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 

CAAE: 35241720.5.0000.5505

Olá, tudo bem? Você está sendo consultado sobre a possibilidade de utilização das 

informações do seu processo judicial num estudo científico. 

É importante que você leia as informações abaixo com atenção, ou que alguém leia 

para você. Em caso de qualquer dúvida ou informação que não entenda, peça ao pesquisador 

responsável pelo estudo ou ao seu responsável que explique a você. 

Você poderá autorizar o uso das informações sobre seu processo nesse estudo, caso 

queira e concorde e se o seu responsável concordar também. 

Se eles ou você não concordaram, não tem problema algum. Não há motivos para se 

sentir desconfortável por isso, certo?

Para você melhor decidir, saiba que este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) sob o n. CAAE XXXXX, parecer 

XXX, que avaliou os aspectos éticos do estudo e as condições de garantia do sigilo necessário

para a sua proteção e o respeito aos seus direitos. 

Parece complicado, mas vamos explicar detalhadamente para você o que estamos 

propondo, o que você terá de fazer, para nos informar se quiser autoriza ou não projeto de 

pesquisa.

Agora vamos explicar para você o que estamos propondo, o que você terá de fazer se 

quiser participar deste projeto de pesquisa.

Por que este estudo está sendo realizado?

Sabemos que o número de adolescentes no sistema socioeducativo cresce a cada dia 

mais por infrações relacionadas ao tráfico de drogas, sendo assim, o objetivo do nosso estudo 

é compreender por que o tráfico de drogas não tem sido considerado exploração do trabalho 

infantil, se isso é previsto na legislação.
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Acreditamos que é importante para isso, conhecer melhor as condições 

socioeconômicas e culturais de quem está sendo submetido a essas medidas; as condições de 

apreensão; e quais são as propostas que constam no Plano de Atendimento Individual (PIA) 

que deveriam contemplar ações de saúde, assistência social e educação.

Os documentos que serão consultados nos processos judiciais são: o guia de execução 

da medida socioeducativa, boletim de ocorrência, representação do ministério público, 

decisões judiciais, termo de audiência, e o plano individual de atendimento (pia). 

Se eu autorizar, o que terei de fazer?

Se você autorizar, não há necessidade de realizar nenhum procedimento ou entrevista,

somente iremos acessar o seu processo judicial para colher informações que serão tratadas de 

forma anônima, como: idade, raça/cor/etnia, gênero, renda familiar, bairro e cidade de 

residência, inserção anterior no trabalho, tipologia da medida, quantidade de drogas 

apreendida, e as ações de saúde, educação e assistência social que deveriam compor o plano 

de atendimento individual (PIA).

Todos os seus dados pessoais serão mantidos em sigilo, nossa intenção não é 

atrapalhar você ou colocá-lo (a) em alguma situação desconfortável.

Se eu autorizar, há algum risco à minha saúde?

Acreditamos que essa pesquisa não oferece nenhum risco a sua saúde e também não 

oferece nenhuma forma de exposição, garantindo a sua segurança.

Se eu autorizar vou ganhar alguma coisa?

A autorização é voluntária, então seu responsável e você não irão ganhar nenhuma 

remuneração, mas esperamos que a pesquisa contribua para que outros adolescentes possam 

devidamente protegidos, caso o envolvimento com o tráfico de drogas seja considerado 

exploração do trabalho infantil e não ato infracional.

Se eu quiser retirar minha autorização, eu posso? 

Claro, não queremos que isso seja desconfortável para você, então você tem o direito 

de retirar o seu consentimento quando quiser.

As pessoas vão saber se eu autorizar ou não?
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Fique tranquilo que ninguém informado se você autorizou ou não o uso das 

informações do seu processo no estudo. Se autorizar, vamos também manter o sigilo das 

informações pessoais. Somente o seu responsável e as pessoas envolvidas na pesquisa 

saberão. 

Se eu tiver dúvidas ou algum problema, devo falar com quem?

Em caso de alguma dúvida ou de algum problema, você ou o seu responsável podem 

nos procurar. Para isso, colocamos aqui abaixo o nome das pessoas com quem vocês poderão 

falar:

Pesquisadora Responsável: Luciana Togni de Lima e Silva Surjus – (13) 99719-4100 ou 

email: luciana.surjus@unifesp.br

Aluna pesquisadora: Yanca Almeida Silva – (13) 98130-4708 ou email: 

yanca.almeida@unifesp.br 

Em caso de dúvidas ou denúncias quanto a questões éticas você poderá se dirigir ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Rua Botucatu, 740, 

CEP 04023-900, Vila Clementino, São Paulo/SP. e-mail <cep@unifesp.br>. Telefones: (11) 

5571-1062 E (11) 5539-7162. Horário de atendimento telefônico e presencial: segundas, 

terças, quintas e sextas, das 9 às 12hs.

Este documento foi formulado em acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde e carta circular nº 51 - SEI/2017-CONEP/SECNS/MS - 28/09/2017.

Li e autorizo o uso das informações do meu processo judicial por essa pesquisa.

Consentimento livre e esclarecido: Após ter tido esclarecimento sobre a natureza da pesquisa,

seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa 

acarretar, aceito participar.

 

Data: ____/_____/______ 
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_________________________

(Nome do(a) participante)  

 

_________________________ 

(Assinatura do(a) participante)  

Responsabilidade da Pesquisadora: Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 

466/2012 CNS/MS e complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma via 

deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP perante o qual 

o projeto foi apresentado.  

Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para 

as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo(a) 

participante.  

 

Data: ____/_____/______ 

 

__________________________________ 

(Nome da pesquisadora)

 

__________________________________ 

(Assinatura da pesquisadora)  
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10.  Anexos

10.1 Anexo I. Autorização do Ministério Público para acesso ao E-saj
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10.2 Anexo II. Parecer de autorização do CEP
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