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A porta da verdade estava aberta, mas só 

deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim 

não era possível atingir toda a verdade, porque a 

meia pessoa que entrava só trazia o perfil de 

meia verdade. E sua segunda metade voltava 

igualmente com meio perfil. E os meios perfis 

não coincidiam. Arrebentaram a porta. 

Derrubaram a porta. Chegaram ao lugar 

luminoso onde a verdade esplendia seus fogos. 

Era dividida em metades diferentes uma da 

outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais 

bela. Nenhuma das duas era totalmente bela. E 

carecia optar. Cada um optou conforme seu 

capricho, sua ilusão, sua miopia. A verdade 

dividida.  

Carlos Drummond de Andrade (1984) 
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Resumo 

 

 

A questão do uso abusivo das drogas há muito deixou de ser um problema isolado, 

com preocupação apenas do profissional psiquiátrico ou psicólogo. As consequências deste 

abuso não se restringem somente ao indivíduo que consome, mas atingem a família em 

toda a sua extensão, bem como os amigos e a comunidade mais próxima, tornando-se num 

problema de âmbito social. Por ser um flagelo social, importa compreender como se pode 

prevenir, e se não se pode erradicar completamente este comportamento nocivo, pelo 

menos temos de conseguir diminuir e atenuar as suas maléficas consequências.  

Num mundo cada vez mais tecnológico, colocamos a questão se as mídias nos 

poderiam auxiliar nesse propósito de uma educação preventiva mais eficaz e de incidência 

mais alargada. A questão de partida da nossa investigação ficou formulada da seguinte 

maneira: no Brasil, em que medida se usaram, ou não, as mídias eletrônicas nas políticas 

público-privadas que visavam fazer a educação e prevenção do não uso de drogas? A 

metodologia que adoptámos para investigar esta problemática foi uma metodologia mista, 

qualitativa e quantitativa, com análise de conteúdo com auxílio do Nvivo, do MaxQDA e com 

utilização do Método Survey. Como instrumentos de pesquisa utilizámos questionários 

estruturados e semiestruturados, entrevistas abertas, bem como observações numa 

comunidade terapêutica. A amostra foi de 471 participantes, sendo 450 privados de 

liberdade ou em tratamento numa comunidade terapêutica do Brasil, do sexo masculino e 21 

participantes da área educacional, de molde a investigarmos em que medida as políticas 

público-privadas brasileiras e o uso das mídias contribuíram para a educação preventiva 

para o não uso de drogas. O período que investigamos foi o compreendido entre 1987, que 

corresponde ao período médio em que os participantes deveriam frequentar os bancos 

escolares no ensino básico, e 2015 a 2019, período final de nossa investigação.  

No geral, os nossos resultados apoiam a ideia de que há muitos fatores que estão na 

génese da adição às drogas, nomeadamente a desestruturação familiar, mas relativamente 

à questão central do nosso estudo verificámos que a educação preventiva com o uso da 

mídia é uma ferramenta poderosa, mas que ainda não penetrou dentro das famílias de 

forma a conscientizar, educar e prevenir o não uso das drogas. Percebemos, analisando os 

resultados da nossa investigação, que numa sociedade midiática tecnológica como a que 

vivemos, podem desenvolver-se ações globais que realmente conscientizem as pessoas 

sobre os malefícios que o uso indevido de drogas causa no indivíduo e na própria 

sociedade; que é possível conceber programas e software que empregue uma linguagem 

clara, objetiva, direta e atrativa para os indivíduos de todas as idades e estratos sociais, 
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cativando-os para a interiorização da prevenção, causando impacto e criando um ícone 

preventivo que seja observado e lembrado em qualquer parte do mundo. Concluiu-se que as 

políticas público-privadas existentes no Brasil não alcançaram ainda todos os públicos, pelo 

que se são necessárias ações midiáticas educativas de massa com larga escala, que 

realmente causem impacto na sociedade, que conscientizem as pessoas nas diversas 

idades, desde o ensino básico até o ensino superior, voltando o foco da teoria da recepção 

para a educação. Concluiu-se também que a droga causa dependência química no 

indivíduo, mas, sobretudo, causa um preenchimento de satisfação e prazer no corpo e no 

psicológico do indivíduo, que não é encontrado no contexto em que está inserido, ou não é 

suficiente ou nem mesmo visto e sentido como prazer compensatório de autoestima e 

autodirecionamento.  

Como principais limitações encontradas em nossa investigação, citamos uma 

amostra restrita a um estabelecimento prisional e a uma comunidade terapêutica, com 

contexto diferente de outras regiões brasileiras, impossibilitando que se tenha a plena 

certeza de que os resultados encontrados sejam nacionais e definitivos sobre o prazer de 

substâncias entorpecedoras em indivíduos que fazem uso indevido de drogas e o impacto 

da educação preventiva através da mídia eletrônica. Sugerimos mais estudos realizados 

com amostras em que sejam acompanhadas por períodos mais longos envolvendo sujeitos 

desde a idade infantil até à idade de jovem adulto, permitindo assim o acompanhamento da 

evolução dos sujeitos no contexto inserido, envolvendo o ambiente familiar, o escolar e o 

social. Seria interessante, no trabalho futuro, coletar dados de estabelecimentos prisionais, 

como também em comunidades terapêuticas abrangendo toxicômanos de todas as regiões 

brasileiras, para analisar em que medida as dimensões disciplinares familiares variam de 

acordo com as diferentes culturas regionais e nas diferentes faixas etárias, os motivos para 

o uso indevido e o contexto dos diferentes indivíduos, e os modos associados ao prazer que 

o uso indevido provoca. 

 Por último, também sugerimos maiores pesquisas das neurociências relativas aos 

efeitos que as substâncias entorpecedoras causam no campo de recompensa e do prazer 

que o cérebro tem com estas substâncias e as suas ações em todo o sistema neural. 

Palavras-chave: educação, mídia, prevenção, políticas público-privadas, 

toxicômanos. 
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Abstract 

 

The issue of drug abuse has long ceased to be an isolated problem, concerned only with the 

psychiatric professional or psychologist. The consequences of this abuse are not restricted 

only to the individual who consumes, but affect the family to its full extent, as well as friends 

and the closest community, becoming a social problem. As it is a social scourge, it is 

important to understand how it can be prevented, and if this harmful behavior cannot be 

completely eradicated, at least we must be able to reduce and mitigate its harmful 

consequences. In an increasingly technological world, we are asking the question whether 

the media could assist us in this purpose of a more effective preventive education and with a 

wider impact. The starting point of our investigation was formulated as follows: in Brazil, to 

what extent have electronic media been used, or not, in public-private policies that aimed to 

provide education and prevention of non-use of drugs? The methodology we adopted to 

investigate this issue was a mixed, qualitative and quantitative methodology, with content 

analysis with the help of Nvivo, MaxQDA and using the Survey Method. As research 

instruments we used structured and semi-structured questionnaires, open interviews, as well 

as observations in a therapeutic community. The sample consisted of 471 participants, 450 

of whom were deprived of liberty or under treatment in a therapeutic community in Brazil, 

male and 21 participants in the educational field, in order to investigate the extent to which 

Brazilian public-private policies and the use of the media contributed for preventive education 

for not using drugs. The period we investigated was the period between 1987, which 

corresponds to the average period in which participants should attend school benches in 

basic education, and 2015 to 2019, the final period of our investigation. In general, our 

results support the idea that there are many factors that are at the origin of drug addiction, 

namely family breakdown, but regarding the central issue of our study we found that 

preventive education with the use of the media is a powerful tool , but that has not yet 

penetrated within families in order to raise awareness, educate and prevent non-use of 

drugs. We realized, analyzing the results of our investigation, that in a technological media 

society such as the one we live in, global actions can be developed that really make people 

aware of the harm that drug misuse causes in the individual and in society itself; that it is 

possible to design programs and software that use a clear, objective, direct and attractive 

language for individuals of all ages and social strata, captivating them for the interiorization of 

prevention, causing an impact and creating a preventive icon that is observed and 

remembered anywhere in the world. It was concluded that the public-private policies existing 
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in Brazil have not yet reached all audiences, which is why it is necessary to have mass 

educational media actions on a large scale, that really have an impact on society, that make 

people aware at different ages, from the basic education to higher education, turning the 

focus from reception theory to education. It was also concluded that the drug causes 

chemical dependency in the individual, but, above all, it causes a satisfaction and pleasure 

filling in the individual's body and psychological, which is not found in the context in which it 

is inserted, or is not enough or not even seen and felt as a compensatory pleasure of self-

esteem and self-direction. As main limitations found in our investigation, we cite a sample 

restricted to a prison establishment and a therapeutic community, with a different context 

from other Brazilian regions, making it impossible to be completely sure that the results found 

are national and definitive about the pleasure of narcotic substances in individuals who 

abuse drugs and the impact of preventive education through electronic media. We suggest 

more studies carried out with samples in which they are accompanied by longer periods 

involving subjects from the infantile age to the age of young adult, thus allowing the 

monitoring of the evolution of the subjects in the inserted context, involving the family, school 

and social environment. It would be interesting, in the future work, to collect data from prison 

establishments, as well as in therapeutic communities covering drug addicts from all 

Brazilian regions, to analyze the extent to which family disciplinary dimensions vary 

according to different regional cultures and in different age groups. reasons for misuse and 

the context of different individuals, and the ways associated with the pleasure that misuse 

causes. 

Finally, we also suggest further research in neuroscience regarding the effects that numbing 

substances cause in the field of reward and the pleasure that the brain has with these 

substances and their actions throughout the neural system. 

Keywords: education, media, prevention, public-private policies, drug addicts. 
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Introdução 

 

A expressão da individualidade das pessoas deve ser atendida em todos os 

seus aspectos, sobretudo quando elas estão em risco de vulnerabilidade. Nos tempos 

atuais, a mídia pode ser uma ferramenta imprescindível de apoio para chegar às 

pessoas que vivem à margem da sociedade, e ser um veículo de educação preventiva 

sobre os comportamentos aditivos que são nocivos para um desenvolvimento 

harmonioso e saudável. 

Os toxicômanos, longe de terem chegado a um estado de dependência por 

desvio de caráter ou vontade própria, são indivíduos que sofrem de uma patologia e 

necessitam de acolhimento e tratamento. Ao desempenharem uma função social de 

transmissão de informações e formação da opinião pública, os recursos midiáticos 

colaboram significativamente na construção das representações sociais direcionadas 

aos usuários de substâncias psicoativas. A construção da realidade fica a cargo dos 

detentores do poder, a exemplo dos meios de comunicação de massa.  

A toxicomania, segundo Baptista e Inem (1997), é um fenômeno social, isto é, 

sua disseminação não depende da inclinação, do gosto ou da fraqueza psíquica de um 

sujeito, mas das incitações exercida pelo meio social. Um indivíduo toxicômano é um 

indivíduo que se isentou do fazer em todas as suas possibilidades e se focou no uso 

das substâncias psicoativas (Antoniassi, Leal e Tedesco, 2008). 

Na perspectiva psicanalítica, de acordo com Freud (1930/1986) em ―O mal-

estar na civilização‖, o homem, desde sempre, procura mecanismos de evitar o 

sofrimento, o desprazer. Uma dessas fugas seria a intoxicação. Esta é remetida a 

substâncias estranhas, que, entrando em contato com nosso corpo, provocam 

sensações prazerosas, nos tornando incapazes de receber impulsos desagradáveis 

(Freud, 1930/1986).  

Ainda a esse respeito, Freud (1930/1986, p. 9) relata que ―os métodos mais 

interessantes de evitar o sofrimento são os que procuram influenciar o próprio 

organismo‖. Em última análise, todo o sofrimento nada mais é do que sensação; só 

existe na medida em que o sentimos, e só o sentimos como consequência de certos 

modos pelos quais o nosso organismo está regulado. O mais grosseiro, embora 

também o mais eficaz, desses métodos de influência é o químico: a intoxicação. 

Segundo Freud (1930/1986): ―A vida, tal como a encontramos, é árdua demais 

para nós; proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções, e tarefas impossíveis. A fim 

de suportá-la, não podemos dispensar as medidas paliativas‖ (p. 93). Dentre as 

medidas paliativas (Oliveira, 2010) que visam auxiliar-nos a suportar a vida, Freud 
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citou a atividade científica, a arte e as substâncias tóxicas (as quais ele destaca como 

o método mais grosseiro e eficaz).  

A intoxicação surgiria, então, como um tipo de defesa, ainda que precária e 

instável, a qual o sujeito recorre para enfrentar o mal-estar, que está basicamente 

relacionado ao trauma apresentado pelo sexual e pelas exigências culturais; sendo a 

intoxicação crônica uma forma extrema disso. De acordo com a Teoria Freudiana 

(1930/1986), a droga passa a funcionar para alguns sujeitos como um ―amortecedor 

de preocupações‖, afastando a pressão da realidade e proporcionando um refúgio em 

um mundo próprio, e dessa forma, evitando o sofrimento (Oliveira, 2010). 

No mesmo sentido, Gurfinkel (1995) refere que a toxicomania é o objeto com o 

qual está estabelecido o vínculo de prazer, o sujeito toxicômano mostra-se impotente 

quanto à possibilidade de administrar o seu uso. Na presença do objeto-droga, o 

toxicômano se defronta com sua incapacidade de pensar, reagindo com uma ação 

compulsiva, correspondente de uma tensão que parece ser vivenciada como 

impossível de baixar por outros meios (Gurfinkel, 1995), em que parecendo ser 

comandado pelo objeto, o indivíduo fracassa, sobretudo, quanto à capacidade de 

utilizar a linguagem e o pensamento como meios de ponderação e de dar significação 

ao impulso desencadeado. Segundo o mesmo autor, a falta de prazer pode reaparecer 

logo após o alívio da tensão proporcionado pelo uso da droga. Sua ingestão 

demonstra, na prática, ser pouco eficaz para fazer frente às necessidades e desejos 

que o sujeito busca resolver por meio da utilização compulsiva, diante dessa falta de 

prazer e também por causa dela, o ciclo compulsivo recomeça (Gurfinkel, 1995). 

Continuando esta discussão em torno do fenômeno da toxicomania, 

entendendo-a como uma forma particular de adicção, recorremos novamente à teoria 

psicanalítica a fim de tentar especificar a modalidade de gozo aí presente. Para Valas 

(2001), é a partir do entendimento de que o inconsciente é estruturado como 

linguagem, e de que o ser humano é um ser de linguagem, portanto, de sentido, que 

se pode compreender que a causação significante do gozo pode produzir diferentes 

modalidades de emergência deste na realidade do sujeito, dependendo das 

particularidades da sua entrada no significante e na linguagem. Em suma, 

dependendo de como se deu o processo de sua constituição subjetiva (Valas, 2001). 

O toxicômano pode ser visto como um sujeito dominado pelo seu gozo, um 

gozo do corpo como todo, ainda mais radical e compulsivo que o gozo do consumista, 

do bulímico e do viciado em azar, nas variadas formas de jogo (Souza, 2003).  

Mas também a Terapia Comportamental refere a questão do gozo, quando 

postula que a vida do dependente químico é desprovida de recompensas cotidianas 
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(contatos sociais, amigos, diversões), e os pacientes teriam dificuldades para lidar com 

afetos negativos, críticas ou frustrações (Carrol, 2002).  

Para além do gozo, e como refere Ribeiro (2009), as mais diversas sociedades 

e culturas utilizam algum tipo de substância dotada de propriedades estimulantes, 

sedativas ou extasiantes. Os motivos para o uso são os mais diversos: como parte 

integrante de rituais, amenizar dores, fomentar a capacidade física, psicológica e o 

bem-estar subjetivo ou para provocar a própria morte (Ribeiro, 2009). 

 

Noutra perspetiva, Baró (1998) considera que há necessidade de uma ordem 

epistemológica, conceitual e prática na construção de conhecimento voltado para a 

população oprimida. O autor concebe que a realidade de sofrimento individual e 

coletivo, violência e opressão, estão constituídas de correntes ideológicas e estruturas 

sociais opressoras, situando o povo em posições de conformismo, incapacidade e 

inferioridade e enfraquecendo as potencialidades dos indivíduos (Baró, 1998).  

Outro evidente descompasso diz respeito ao conjunto de informações sobre 

drogas ilícitas, em comparação às lícitas. De um lado, a população recebe uma série 

de informações sobre a violência relacionada ao tráfico e sobre os ―perigos das 

drogas‖ e, de outro, é alvo de sofisticadas propagandas para estímulo da venda de 

bebidas alcoólicas e de cigarro (Noto, Baptista, Faria, Nappo, Galduróz, Carlin e 

Carlin, 2003). A edificação do real se realiza a partir da seleção do que é transmitido e 

do que deve apontar como objeto de discussão da sociedade, dimensionando valor às 

informações, além de produzir uma difusão sem nenhum teor crítico-reflexivo (Costa, 

Silva e Santos, 2009). 

Na ótica da mídia, ela é regida não pela informação sobre as características 

farmacológicas e/ou potencial ofensivo das drogas, mas sim pela condição de licitude 

destas e o seu lugar na lógica mercantil que vão de encontro aos debates e produções 

técnicos científicos na área de saúde que circunscrevem essa temática. Os 

preconceitos que permeiam a relação da população com o uso de drogas 

desencadeiam, pois, uma série de marcas físicas e sociais que produzem, segundo 

Melo (1999), um amplo descrédito na vida do sujeito; em situações extremas, é 

nomeado como "defeito", "falha" ou desvantagem em relação ao outro; isso constitui 

uma discrepância entre a identidade social virtual e a identidade real. A sociedade 

reduz as oportunidades, esforços e movimentos, não atribui valor, impõe a perda da 

identidade social e determina uma imagem deteriorada, de acordo com o modelo que 

convém à sociedade (Melo, 1999).  

Ao estigmatizar os usuários de drogas consideradas ilícitas, compromete-se o 

acesso destes usuários estereotipados aos direitos sociais e garantias legais que lhe 
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são destinados, sobretudo, o direito à saúde, mas também à moradia, educação, 

emprego, lazer, dentre outros. Esta questão interfere, em especial, na qualidade das 

ações de prevenção e tratamento dos usuários, uma vez que os mesmos além de 

sofrerem consequências físicas, psíquicas e sociais, acabam se distanciando da rede 

de assistência na tentativa de evitar uma experiência discriminatória, como 

consideram Ronzani e Furtado (2010). 

Deste modo, a indústria da mídia adotou uma postura que se distancia da 

neutralidade, e acaba por instigar, disseminar e, por vezes, chega a legitimar inúmeras 

representações sociais sobre toxicômanos. Ronzani, Higgins e Furtado (2009) relatam 

que estas acabam por influenciar nos direcionamentos dados na elaboração e 

execução de políticas públicas na área de drogas, em especial no que tange a 

distorções e criação de obstáculos frente às estratégias de prevenção ou promoção da 

saúde dessa população em vulnerabilidade social.  

A democracia participativa contemporânea (Lara, 2006) é dependente de uma 

forma estruturada de redes de comunicação existentes na esfera pública. Este fluxo de 

comunicação que é criado irá direcionar o processo de produção de poder, desde que 

os acordos políticos desses processos comunicativos sejam legalmente 

institucionalizados e administrativamente implantados. Esse cenário muda a forma de 

democracia, caracterizado pela luta dos atores sociais contra a predominância de 

formas sistêmicas de ação no interior dos domínios (Lara, 2006). 

Escola (2003) sublinha que a comunicação educativa não poderá esquecer ou 

rasurar, por mais fascinante que pareça ser o mundo mediatizado e virtual da 

comunicação digital, a comunicação interpessoal, o diálogo pedagógico, cada vez 

mais reclamado numa sociedade ameaçada de desintegração por fenómenos como o 

individualismo ou o conflito. Essa preocupação de Escola (2003) está nítida nos 

ambientes sociais, onde conflitos diversos são causa da desestrutura familiar, 

respingando no ambiente escolar de todas as fases, e, consequentemente, no 

trabalho, no comportamento e respeito como ser humano. 

 

Entrelaçar todas estas questões sobre drogas e, em especial, sobre a 

toxicomania, e tentar perceber o alcance e a utilidade da mídia electrônica na 

educação preventiva de largas camadas de população, geralmente desfavorecidas e 

pouco escolarizadas, foi o primeiro e grande objetivo desta nossa investigação. A 

nossa tese é de que o uso da mídia eletrônica pode ser um agente de educação 

preventiva e inclusiva de toxicômanos. 
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A pesquisa que fizemos sobre esta problemática, e que iremos apresentar de 

seguida, está organizada em oito capítulos, sendo que do Capítulo I ao IV apresenta-

se o Enquadramento Conceitual e Revisão da Literatura.  

No Capítulo I abordamos as questões da educação tecnológica preventiva nas 

diversas instituições de ensino (desde a educação básica, fundamental, média à 

educação superior); as linguagens que o ser humano utiliza para mostrar anseios e 

sentimentos e como alcança o conhecimento de si mesmo (segundo a perspetiva de 

Ricoeur e de outros autores de renome que tentaram entender o comportamento 

humano); e, por fim, faremos uma breve visão histórica do mundo das drogas.   

No Capítulo II discutiremos as drogas, desde a percepção de incidência de uso 

na China até os dias atuais, bem como os tratados ocorridos na convenção da ONU 

de 1988, a ação das drogas e do álcool na sociedade e no ser humano, e a rede que 

alimenta a lógica dos negócios e o controlo do território entre traficantes. 

No Capítulo III discorre-se sobre as políticas brasileiras sobre as drogas, e a 

―atuação‖ da legislação, o impacto dos toxicômanos no sistema carcerário no Brasil, 

voltando o olhar mais especificamente para a região centro-oeste do Brasil, que foi 

objeto desta investigação, falando sobre a questão da toxicodependência no modelo 

psicossocial de saúde, bem como em comunidades terapêuticas e grupos de apoio 

como os Alcoólicos Anônimos (AA) e os Narcóticos Anônimos (NA).  

O Capítulo IV versará sobre os temas relacionados com a prevenção do uso 

indevido de drogas e álcool, ferramentas de cuidado com os toxicômanos e o uso de 

mídias eletrônicas em favor da prevenção desta doença e estética midiática. 

Na segunda parte deste trabalho, que se refere à investigação propriamente 

dita, no Capítulo V apresentamos a pergunta de partida da investigação e os objetivos, 

e no Capítulo VI, traçaremos as considerações gerais sobre a nossa investigação 

empírica, definindo as fases da pesquisa, a caracterização da amostra, os 

instrumentos utilizados e os procedimentos que utilizámos para a análise dos dados, 

bem como os materiais utilizados. 

A apresentação de resultados será feita no Capítulo VII, onde se expõe o 

desenvolvimento da pesquisa, a descrição e a análise da pesquisa, os relatos de um 

reeducando privado de liberdade, e as ações preventivas envolvendo palestras 

educativas de prevenção ao uso indevido de drogas, identificação e sinais que a 

pessoa começa a apresentar ao usar as drogas, bem como os resultados e a 

interpretação dos valores obtidos. 

Por último, no Capítulo VIII, a Conclusão, onde se reflete sobre os resultados 

obtidos, atendendo aos objetivos que levaram ao desenvolvimento desta investigação. 
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PARTE I 

 

 

CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA 

 

 

―Só existe uma maneira da sociedade se proteger dos malefícios eventualmente 

causados por algumas substâncias psicoativas ou pelos princípios psicoativos 

presentes em algumas substâncias, e esse recurso se chama informação – informação 

de boa qualidade, informação democrática e facilmente acessível, informação 

realística, capaz de dissolver as brumas do engano, da falsificação, da mentira e da 

manipulação. A qualidade da informação que circula na sociedade é o principal recurso 

que uma sociedade pode ter para enfrentar o que tiver que ser enfrentado no tema das 

drogas‖ (Oliveira, 2016). 

 

A utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) em 

processos de ensino e de aprendizagens vem sendo apontada como uma nova forma 

de trabalhar o conhecimento rumo a um processo educacional mais eficaz. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam que a escola tem um papel 

importante a cumprir na sociedade: transmitir saberes, efetivar práticas, ensinar os 

discentes a se relacionarem de maneira seletiva e crítica com o universo de 

informações a que têm acesso no seu cotidiano ―conhecer e saber usar as novas 

tecnologias implica a aprendizagem de procedimentos para utilizá-las e, 

principalmente, de habilidades relacionadas ao tratamento da informação‖ (Brasil, 

Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997, p. 27).  

Valente (2002), ao referir-se à sociedade do conhecimento, aponta a 

necessidade de transformação das escolas atuais, pois a sociedade do conhecimento, 

―requer indivíduos criativos e a capacidade para criticar construtivamente, pensar, 

aprender sobre aprender, trabalhar em grupo e conhecer seus próprios potenciais‖ (p. 

108), capazes de dominar conhecimentos específicos em profundidade, além das 

leituras dos problemas ecológicos e sociais que preocupam a sociedade. Corrobora no 

sentido de que devem ser em ambientes de aprendizagem que envolva e cative a 

construção de conhecimento, a compreensão do que o usuário da tecnologia, ou 

mesmo iniciante, faz, e o desenvolvimento das habilidades que são necessárias para 

atuar na sociedade do conhecimento. 
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Nos EUA, a National Association for Media Literacy Education (NAMLE, 2010) 

fornece alguns princípios fundamentais da educação para a mídia. 

 A educação para a mídia requer investigação ativa e pensamento crítico sobre as 

mensagens que recebe e cria.  

 A educação para a alfabetização midiática expande o conceito de alfabetização (isto é, 

leitura e escrita) para incluir todas as formas de meios de comunicação. 

 A educação para a alfabetização midiática desenvolve e reforça habilidades para alunos 

de todas as idades. Como alfabetização impressa, essas habilidades requerem integração, 

interatividade e repetição prática. 

 A educação para a alfabetização midiática desenvolve informações informadas e 

reflexivas, participantes engajados, essenciais para uma democracia na sociedade.  

 A educação para a mídia reconhece que a mídia é uma parte da cultura e função como 

agentes da socialização.  

 A educação para a alfabetização midiática afirma que as pessoas usam suas 

habilidades individuais, crenças e experiências para construir seus próprios significados das 

mensagens da mídia. 

 

As melhores práticas foram formuladas com relação ao conteúdo, conceitos e 

habilidades ensinadas. Nos EUA, a NAMLE forneceu alguns conceitos e habilidades 

úteis para o desenvolvimento de intervenções de alfabetização midiática e educação, 

e estes também são relevantes para a Europa e outras áreas geográficas (NAMLE, 

2010). 

A educação no Brasil é regida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a Educação Básica, e em seu Artigo 2.º determina para o Ensino Fundamental, 

de 9 (nove) anos (Parecer CNE/CEB  n.º  7/2010  e  Resolução  CNE/CEB  n.º  

4/2010), os princípios,  fundamentos  e  procedimentos  definidos  pelo  Conselho  

Nacional  de Educação  para  orientar  as  políticas  públicas  educacionais  e  a  

elaboração,  implementação e avaliação das orientações curriculares nacionais, das 

propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e dos projetos 

político-pedagógicos das escolas (Brasil, 2010).  

Destaca-se, no Parágrafo Único deste Artigo, que estas Diretrizes Curriculares 

Nacionais aplicam-se a todas as modalidades do Ensino Fundamental previstas na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como à Educação do Campo, à 

Educação Escolar Indígena e à Educação Escolar Quilombola. Ainda conforme Artigo 

7.º, de acordo com esses princípios, e em conformidade com o Artigo 22 e o Artigo 32 

da Lei n.º 9.394/96 (LDB), as propostas curriculares do Ensino Fundamental visarão 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para progredir no trabalho e em 
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estudos posteriores, mediante os objetivos previstos para esta etapa da escolarização, 

a saber:  

 I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

 II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, 

da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

 III - a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e 

valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo;  

 IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (Brasil, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 2010, p. 113).  

É importante que a escola contribua para transformar os alunos em 

consumidores críticos dos produtos oferecidos por esses meios, ao mesmo tempo em 

que se vale dos recursos midiáticos como instrumentos relevantes no processo de 

aprendizagem, o que também pode favorecer o diálogo e a comunicação entre 

professores e alunos. Para tanto, é preciso que se ofereça aos professores formação 

adequada para o uso das tecnologias da informação e comunicação e que seja 

assegurada a provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para 

os alunos (Brasil, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 2010). 

Novos desafios se colocam também para a função docente diante do aumento 

das informações nas sociedades contemporâneas e da mudança da sua natureza, 

(Brasil, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 2010, p. 113). 

A rede de comunicação, presente em diferentes espaços da sociedade, tem a 

faculdade de difundir informações de maneira cada vez mais inovadora e acelerada, 

onde tempo e espaço não são mais obstáculos na disseminação de conteúdo e 

conhecimento, visto que uma extensa gama de recursos e serviços passa a responder 

em tempo real pelo que acontece no cenário mundial.  

É interessante notar que, como diz Liesen (2008), o próprio termo ―estética da 

comunicação‖ surgiu pela primeira vez associado a objetos artísticos que se 

apropriaram das possibilidades telemáticas e interativas das então novas tecnologias 

informacionais: vídeo, Minitelefone, satélites, computadores.  

McLuhan (1996, p. 34) refere que o artista é ―a única pessoa capaz de 

enfrentar, impune, a tecnologia, justamente porque ele é um perito nas mudanças de 

percepção‖. As discussões sobre comunicação e estética, portanto, ganharam fôlego 

com as erupções contemporâneas das imagens sintéticas, interfaces e interações que 

deixam mais visíveis as relações entre formas/aparências/superfícies/sensações no 

jogo da comunicação.  
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E mais claras se tornam essas relações quando se voltam à arte tecnológica, 

na qual artistas e teóricos apropriaram-se das mídias, suas linguagens e conteúdos, 

desde o surgimento dos meios de informação e comunicação. Por esse motivo, a 

aproximação entre o campo da comunicação e a estética se constituiu principalmente 

através dos estudos das poéticas tecnológicas, prenhe de formas e desejantes de 

teorias que lhe dessem legitimidade (Liesen, 2008).  

Segundo Freire (1987), a conscientização se dá individualmente, ou seja, o 

sujeito realiza seu trânsito de consciência por meio de suas ações sobre o mundo e 

suas leituras do mesmo. O processo de conscientização não deve ser compreendido 

como algo que possa ser feito por outrem, por ter em sua base a ação coletiva e a 

transformação social (Ansara e Dantas, 2010). Portanto não é suficiente imputar 

percepções aos agentes internos (moradores), mas antes proporcionar espaços 

favoráveis para o pensamento crítico e a transformação positiva da realidade (Moura, 

Cardoso, Rodrigues, Vasconcelos, e Ximenes, 2013).  

Por sua vez, Tiba (2005, p. 6) refere que, ―fechar-se no quarto hoje é estar 

longe da família, mas conectado ao mundo via Internet, telefone, televisão [...] Assim, 

há muitos jovens que não precisam sair de casa para ir para as esquinas e padarias, 

pois do quarto entram nas esquinas e padarias virtuais‖. Nestas, assim como nas 

presenciais, existem boas e más companhias e bons e maus artigos a serem 

comprados. Existe a segurança física de estar dentro do quarto em casa, mas a 

insegurança virtual ronda a sua vida. 

O risco para o desenvolvimento de comportamentos desviantes se agrava 

quanto mais desengajada na família em suas relações interpessoais. Os adolescentes 

não são cooptados por amigos antissociais, mas eles são atraentes, quando os pais 

não implementam práticas efetivas de educação que equilibram afeto, atenção e 

limites para os filhos (Minayo e Schenker, 2004).  

A relação entre violência intrafamiliar e dependência de drogas na 

adolescência também é conhecida. Em um estudo recente com adolescentes 

abusadores de maconha, relatou-se que essa população, além de vivenciar situações 

de abuso físico, frequentemente observa pais, irmãos, vizinhos em outras situações de 

violência. O fato de presenciar atos de violência no ambiente doméstico faz com que 

esses adolescentes saiam de casa e acabem se envolvendo com companheiros 

desviantes e consequentemente também com álcool e outras drogas (Kilpatrick, 

Acierno, Saunders, Resnick, Best, e Schnurr, 2000). 

Na adolescência, o jovem ainda não tem capacidade amadurecida de 

abstração para refletir, avaliar e optar. Assim, se o grupo ao qual se integrou estiver 

experimentalmente usando drogas, pressiona-o a usar também. Por essa razão, o 
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estudo de fatores de risco para o uso de drogas entre adolescentes pode auxiliar na 

detecção precoce dos grupos mais vulneráveis (Sousa e Costa, 2004). 

Se o abuso de substâncias, não forem abordadas com sucesso quando se 

apresentam inicialmente, fatores de risco precoces e comportamentos negativos 

associados podem levar a maiores riscos mais tarde na infância e adolescência, como 

fracasso acadêmico e dificuldades sociais e emocionais, os quais colocam um 

indivíduo em risco aumentado de substância (NIDA, 2016).  

Para Valente (2002) é preciso ter ambientes virtuais construcionistas em que o 

aprendiz, auxiliado pelo computador ou por uma pessoa mais capaz (professor, 

colegas), está envolvido em fazer algo de seu interesse. O resultado disso é um 

sentimento de satisfação, e então o aprendiz poderá sentir-se capaz de realizar algo e 

melhorar-se sempre. Mas que tipo de educação favoreceria a inclusão do sujeito na 

sociedade do conhecimento? Quais competências e habilidades seriam necessárias?  

Guareschi (2009) fala da impossibilidade de separar-se teoria e prática, pois 

cada conceito implica em uma prática, uma opção política, que tenha coerência e 

assuma as consequências de sua posição. Paulo Freire (1982) também aponta a 

indivisibilidade entre o que se diz e o que se faz, sendo o principal conteúdo da 

educação o que se pratica. 

Relativamente ao tema da nossa investigação, o uso de drogas e álcool, a 

posição da escola, segundo Gonçalves (2008), deverá ser: 

à escola é reconhecido, por professores e alunos, importante papel preventivo (informação, 

competências), todavia nas suas práticas escolares, as acções de prevenção têm pouca 

expressividade e os docentes invocam para tal, obstáculos de natureza social (pais e 

complexidade do problema), didáctica (programas e manuais escolares) e técnica (falta de 

formação) (Gonçalves, 2008, p. 5). 

 

Mas prevenção e uso da mídia, para Ferrés Prats (2003), tem como principal 

entrave o facto de os profissionais ―desconhecerem dimensões fundamentais na 

experiência do consumo de mídia. Em concreto, as dimensões relacionadas com a 

emotividade e o inconsciente‖. Para Neto (2006), geralmente os autores reconhecem 

que é impossível ministrar com eficiência a educação para os media sem se 

compreender por que atraem os meios audiovisuais, o que implica ser espectador, que 

necessidades satisfazem e de que forma exercem a sua função socializadora. Ainda 

segundo a sua perspectiva, é impossível abordar a educação para os media sem um 

adequado conhecimento de como funciona o cérebro emocional e como influencia o 

consumo de mensagens audiovisuais (Neto, 2006). 
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Freire (1995) considera que o uso de computadores no processo de ensino 

aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa, 

dependendo de quem os usa a favor de quê, de quem e para quê. 

Jauss (1994) procura resgatar metodologicamente os estudos de história da 

literatura para a formulação de uma teoria da literatura igualmente distante do 

marxismo e do formalismo, o primeiro por não conceber a obra como processo 

independente e por afirmar a função reprodutora da arte. Já o formalismo separa a 

literatura (como objeto autônomo) da vida prática. Assim, para Jauss, os formalistas 

―esquecem‖ a história, enquanto os marxistas submetem a arte à infraestrutura 

econômica.  

Seus métodos compreendem o fato literário encerrado no círculo fechado de 

uma estética da produção e da representação. Com isso, ―ambas privam a literatura 

de uma dimensão que é componente imprescindível tanto de seu caráter estético 

quanto de sua função social: a dimensão de sua recepção e de seu efeito. Leitores, 

ouvintes, espectadores – o fator público, em suma, desempenha naquelas duas 

teorias literárias um papel extremamente limitado‖. (Jauss, 1994, p. 22)  

O novo conceito, portanto, é diferente do marxista, que vê o leitor como parte 

do mundo apresentado, e também do formalista, que o entende como sujeito da 

percepção de procedimentos (artifícios) utilizados pelo artista. Para Jauss, ambos 

―ignoram o leitor em seu papel genuíno, imprescindível tanto para o conhecimento 

estético quanto para o histórico: o papel do destinatário a quem, primordialmente, a 

obra literária visa‖ (Jauss, 1994, p. 24). 

Há necessidade de se estabelecerem padrões de qualidade do ensino do 

ensino-aprendizagem, e há necessidade de mensuração da eficiência dos sistemas 

educativos, mas, para se chegar a resultados concretos em educação, um grande 

conjunto de indicadores de qualidade deve ser levado em conta: a qualidade tem 

fatores extraescolares e intraescolares; é preciso também considerar outros critérios 

subjetivos, sempre deixados de lado, mas que podem ser dimensionados 

intencionalmente (Gadotti, 2010). 

Para alguns, o sistema de ensino é ainda mais eficiente no processo de 

reprodução da estrutura de distribuição do capital cultural entre as diferentes classes 

sociais à medida que o modelo de cultura que repassa é o mais semelhante ao da 

classe dominante e o modo de imposição é o mais próximo da maneira de inculcação 

familiar burguesa. A escola constitui-se, então, como instrumento de manutenção 

do status quo mais adequado quando a cultura instituída enquanto tal é a pertencente 

à classe dominante, a qual já é sedimentada no sujeito pela educação familiar antes 

de chegar ao sistema formal de educação, excluindo, assim, os que recebem outro 
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tipo de educação familiar que é depositária de outra modalidade de bagagem cultural 

(Fajardo, 2008). 

Para outros, a questão coloca-se ao nível da recepção conforme Jauss (1994), 

em duas teorias limita-se a compreender o fato literário no âmbito da estética da 

representação e da produção, o que significa a exclusão da dimensão da leitura e do 

efeito, que é a privilegiada pela estética da recepção, tendo em vista o propósito desta 

em apresentar uma visão diferenciada da história da literatura pautada na historicidade 

da obra de arte literária, já que ela não repousa numa conexão de fatos literários 

estabelecidos post festum, mas no experienciar dinâmico da obra literária por parte de 

seus leitores. 

Resumidamente, Jauss (1994) formulou sete teses para fundamentar a 

recepção. Sendo as quatro primeiras com características de premissa e as três últimas 

apontando para a ação. 

 A primeira, sobre a historicidade da literatura, a qual diz respeito à relação 

entre leitor-obra. 

 A segunda relaciona o saber prévio do leitor - experiências - com a obra. 

 A terceira é de que a obra pode satisfazer as expectativas ou não do leitor, 

provocando estranhamento nele, fazendo com que perceba outras opções de 

percepção da realidade;  

 A quarta examina as relações atuais do texto com a época de sua publicação, 

averiguando qual era o horizonte de expectativas do leitor de então e quais as 

necessidades desse público a que a obra atendeu. 

As três últimas teses apresentam uma metodologia, por meio da qual, Jauss 

(1994) prevê o estudo da obra literária: os aspectos diacrônico, sincrônico e 

relacionado:  

 O aspecto diacrônico diz respeito à recepção da obra literária ao longo 

do tempo, e deve ser analisado, não apenas no momento da leitura, mas no 

diálogo com as leituras anteriores. 

 A partir do aspecto sincrônico, a história da literatura procura um ponto 

de articulação entre as obras produzidas na mesma época e que provocaram 

rupturas e novos rumos na literatura. 

 A relação entre literatura e vida pressupõe uma função social para a 

criação literária, pois, devido ao seu caráter emancipador, abre novos 

caminhos para o leitor no âmbito da experiência estética (Jauss, 1994). 
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Em relação às teses de Jauss, relata Ricoeur (1995/2009) em a Crítica e a 

Convicção: 

 
Devo o reconhecimento da função de passador, típica do leitor, Jauss e a chamada escola da 

recepção, que é, aliás, diga-se de passagem, um ramo derivado mais ou menos herético da 

hermenêutica de Dilthey
1
 e Gadamer

2
. Espanto-me depois por não ter estado mais cedo atento a 

este papel do leitor enquanto mediador entre linguagem mundo uma vez que toda exegese 

bíblica, mas também toda filologia clássica assenta numa história de leituras, digamos, dos atos 

de leitura para retornar o título do livro de Wolfgang Iser
3
 (Ricoeur, 1995/2009, p. 142). 

A recepção, nessa perspectiva, é compreendida como uma concretização 

(Ingarden, 1973; Vodicka, 1978) pertinente à estrutura da obra, tanto no momento de 

sua produção como de sua leitura, que pode ser estudada esteticamente (Aguiar e 

Bordini, 1993) considerando, assim, o leitor como um elemento também textualmente 

marcado na obra de arte literária.  

Para o teórico, privilegiar a recepção representa conceber o texto literário como 

um fato que não se limita à dimensão estética, pois também considera a social. Por 

conseguinte, desloca-se a concepção de literatura, enquanto sistema de sentido 

fechado e definitivo, para a de um sistema que se constrói por produção, recepção e 

comunicação, ou seja, por um relacionamento dinâmico entre autor, obra e leitor 

(Fajardo, 2008). 

Ao trabalhar com padrões cognitivos universais de suportes informáticos (Gaia 

e Neves, 2008) a interface digital acelera e multiplica as faculdades cognitivas 

humanas. É sabido, na área de ciências cognitivas que inteligência e criatividade não 

significam acumulação de conhecimentos, mas sim, o reconhecimento de padrões 

(Gaia e Neves, 2008). E somente quando se percebe o padrão do movimento, referem 

estes autores, é possível perceber variações e se adaptar a novas situações. O 

trabalho com padrões cognitivos comuns, através das metáforas de uso universal, 

possibilitou a expansão e o desenvolvimento rápido da interface gráfica digital no 

                                                
1 Wilhelm Christian Ludwig Dilthey foi um filósofo hermenêutico, psicólogo, historiador, sociólogo e pedagogo alemão. 
Dilthey lecionou filosofia na Universidade de Berlim. Considerado um empirista, o que contrastava com 
o idealismo dominante na Alemanha em sua época, mas sua concepção do empirismo e da experiência difere da 
concepção britânica de empirismo. 
Seus principais conceitos procuram fundamentar as "ciências do espírito" (ciências humanas) como forma 
de conhecimento, em oposição às "ciências da natureza". Para tal dialoga e aprofunda o pensamento de Kant, John 
Locke, Auguste Comte, Stuart Mill, Berkeley, Rudolf Hermann Lotze, entre outros. 

 
2 Hans-Georg Gadamer  foi um filósofo alemão considerado como um dos maiores expoentes 
da hermenêutica (interpretação de textos escritos, formas verbais e não verbais). Sua obra de maior impacto 
foi Verdade e Método (Wahrheit und Methode), de 1960, onde elabora uma filosofia propriamente hermenêutica, que 
trata da natureza do fenômeno da compreensão. Considerado um dos mais importantes pensadores do século XX, 
tendo tido um enorme impacto em diversas áreas, da estética ao direito, e tendo adquirido respeito e reputação na 
Alemanha e em outros lugares da Europa que foi muito além dos limites costumeiros da academia. Os muitos ensaios, 
palestras e entrevistas de Gadamer sobre ética, arte, poesia, ciência, medicina e amizade, bem como referências ao 
seu trabalho por pensadores nesses campos, atestam a onipresença e relevância prática do pensamento hermenêutico 
hoje. 

 
3
 Wolfgang Iser  foi professor de Inglês e Literatura Comparada na Universidade de Constance na Alemanha. Junto 

com seu colega Hans Robert Jauss. É o maior expoente da Teoria da recepção, que fundamenta suas bases na 
própria crítica literária alemã. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Stuart_Mill
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Hermann_Lotze
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mundo (Gaia e Neves, 2008), que se aprende num programa serve para se trabalhar 

em outro: a tecla del, que vai apagar os conteúdos, será del em qualquer computador.  

―A qualidade e a categoria de uma obra literária não resultam nem das 

condições históricas ou biográficas de seu nascimento, nem tão-somente de seu 

posicionamento no contexto sucessório do desenvolvimento de um gênero, mas dos 

critérios da recepção, do efeito produzido pela obra e de sua fama junto à posteridade, 

critérios estes de mais difícil apreensão‖ (Jauss, 1994, p. 7). 

No futuro, que permitirá o envolvimento do educador na formação mais 

humana das crianças, não será necessário que existam tantos professores, pois uma 

parte importante de conhecimento se poderá realizar mediante software. O professor 

poderá então dedicar-se aos aspectos mais psicológicos da educação. A função do 

educador é educare, ir à raiz da forma, e, portanto, descobrir o talento dos jovens 

estimulados (Cornella, 2019).  

Corrobora Ricoeur (1990/1991), que a leitura como meio em que se opera a 

transferência do mundo da narração e, portanto, também do mundo das personagens 

literárias ao mundo do leitor, constitui um lugar, e um vínculo privilegiados de afeição 

do sujeito que lê. A catharsis do leitor, retomando livremente algumas categorias da 

estética da recepção de Jauss, opera se ela procede de uma aisthésis prévia, que a 

luta do leitor com o texto transforma em poiésis (Ricoeur, 1990/1991). Parece desse 

modo, que a afeição de si pelo diverso de si encontra na ficção um meio privilegiado 

para as experiências de pensamento que não poderia eclipsar as relações reais de 

interlocução e de interação (Ricoeur, 1991/1990).  

Bereiter e Scardamalia (1987, p. 133) apontam algumas características de um 

tipo de educação que melhor preparará os estudantes para viver numa sociedade do 

conhecimento: ―flexibilidade, criatividade, habilidade de solucionar problemas de 

letramento tecnológico, habilidade de encontrar informações e uma disposição para 

aprender que dure a vida toda‖.  

Para Américo, Navari e Belda (2015), a televisão é a mídia que, por excelência, 

pode trazer entretenimento e educação de qualidade aos seus usuários. Consideram 

que, dessa forma, ao se estabelecerem diferentes interfaces comunicativas, a partir da 

linguagem digital dos games, enfatiza-se a hibridização de linguagens no ambiente 

televisivo que ampliam as possibilidades de comunicação e interatividade, 

principalmente se houver uma narrativa envolvente, capaz de permitir a troca e a 

transformação das informações (Américo, Navari e Belda, 2015).  

Ainda para esses autores, a concepção de aplicativos requer uma nova forma 

de produção de conteúdos interativos e não-lineares, que apresentem interfaces de 

interação com os conteúdos principais ou extras dos programas e, além disso, deve-se 
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planejar a narrativa do processo comunicativo para cada tipo de público-alvo, inclusive 

observando seus principais interesses, perfis e motivações (Américo, Navari e Belda, 

2015), independentemente de plataforma, os aplicativos devem permitir que o usuário 

tenha acesso às demais informações disponibilizadas para ele.  

Definem ainda os autores, em se tratando de programas educativos para a 

televisão brasileira, não é apenas o conteúdo em si que deve ser questionado, mas o 

tipo de linguagem e formato de apresentação, capaz de engajar o usuário no 

desenvolvimento de seu conhecimento e criticidade (Américo, Navari e Belda, 2015). 

Os aplicativos educativos para a televisão devem ofertar conteúdos que atraiam a 

atenção do usuário e, sobretudo, contemplem a cultura do entretenimento e a 

qualidade da informação (Américo, Navari e Belda, 2015). 

Teixeira e Gonçalves (2015) corroboram que a interatividade em ambientes 

hipermidiáticos exige a participação do usuário para fazer ligações entre objetos 

distintos, permitindo movimentação deliberada por meio do conteúdo de forma não 

linear, diferentemente de outras representações como o cinema e o livro impresso, 

que são essencialmente lineares. Nestes casos, referem os autores, o usuário não 

pode interferir nos eventos de um filme no cinema ou de uma narrativa literária em um 

livro tradicional. A hipermídia permite o envolvimento do usuário de forma mais ativa; 

ao contrário das formas tradicionais, nas quais a recepção é, naturalmente, passiva 

(Teixeira e Gonçalves, 2015). 

Da mesma maneira que se adquire a tecnologia da escrita, é preciso, também, 

adquirir as tecnologias digitais, tendo em vista que elas possibilitarão a criação de 

novas formas de expressão e comunicação, como, por exemplo: a criação e uso de 

imagens, sons, animação e a combinação dessas modalidades. Desenvolver 

diferentes habilidades que permitirão a aquisição de diferentes tipos de letramentos, 

como: digital, visual, sonoro e informacional (busca crítica da informação), tornou-se 

uma necessidade, diante da velocidade em que tudo acontece no meio tecnológico 

(Valente, 2007).  

Nesse viés, Daniels (2003) retrata que esses letramentos precisam ser 

trabalhados no campo educacional, para que educadores e discentes possam se 

familiarizar com os novos recursos digitais e, assim, informar-se, comunicar-se e 

expressar-se usando as novas modalidades de comunicação, como: editores, Internet, 

e-mail, bate-papo, lista de discussão, hipertexto, blog, vídeo blog.  

Esta mesma perspectiva, Valente (2007, p. 37) diz que ―o processo ensino-

aprendizagem deve incorporar cada vez mais o uso das tecnologias digitais para que 

os discentes e os educadores possam aprender e expressar-se usando essas novas 

veias de comunicação, procurando atingir o nível de letramento‖. Denomina de 
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―letramento‖ o pensar, o agir de forma crítica e consciente para se informar, 

comunicar-se e expressar o pensamento através das tecnologias digitais, em que o 

sujeito, ao utilizá-las, passa a ser autor, produtor e disseminador de conhecimentos 

(Valente, 2007). 

Preocupa-se Silva (2018), responsável pelo Módulo de Respeito e Patronato da 

Comunicação Setorial Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás 

(DGAP), pela oferta de Educação para Jovens e Adultos (EJA), tendo como objetivo 

superar o analfabetismo na população carcerária. Constituirá, então, essa educação, 

uma porta de acesso à cidadania pela elevação da escolaridade (Silva, 2018). 

Para a superintendente de Reintegração Social e Cidadania, Flora Ribeiro, 

estipular as diretrizes nacionais para a oferta de Educação para Jovens e Adultos em 

situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, é reconhecer que a 

educação neste tipo de estabelecimento representa a garantia de cumprimento de 

mais um direito humano (DGAP, 2018). 

Nesse mesmo departamento, o número de presos matriculados na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) aumentou em 2018, no estado de Goiás, o salto foi de 

1.122 alunos, frente aos 724 de 2017. O ensino nesta modalidade é ofertado na 

mesma formatação das outras unidades escolares, sendo adaptadas as metodologias 

específicas. A iniciativa faz parte de parceria firmada entre a Diretoria-Geral de 

Administração Penitenciária com a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 

Esporte de Goiás, que desenvolve desde 2013 o Plano Estadual de Educação nas 

Prisões (DGAP, 2018). 

Na EJA ou na Educação Regular, no Brasil ou em Portugal, destaca-se, com 

Daniels (2003, p. 137) que a toda a aprendizagem ocorre ―por engajada participação 

nas atividades das comunidades de conhecimento‖. A participação engajada 

envolveria o uso e a produção de conhecimento como uma disposição do discente 

para se envolver na realização de uma determinada atividade ou projeto (Daniels, 

2003).  

O Projeto Magalhães, em parceria com a empresa Intel, distribuiu ao longo de 

quatro anos um computador a cerca de 1,7 milhão de estudantes portugueses. Os 

resultados do Projeto Magalhães, implantado em Portugal, indicam-nos que os 

problemas com o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) em sala de 

aula não são muito diferentes dos enfrentados no Brasil, pois o processo de 

apropriação é lento, complexo e ainda exige mais pesquisas sobre o assunto. O laptop 

educacional em Portugal apresenta vários recursos, incluindo softwares educativos 

que poderiam ser bem utilizados pelos professores em sala de aula, porém o resultado 

da pesquisa mostra uma realidade bem diferente (Carvalho e Pocrifka, 2011). 
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Apontam para situações semelhantes ao encontrado no processo de implantação do 

Programa Um Computador por Aluno nas cidades de Pernambuco, no Brasil. Alguns 

professores e gestores das escolas públicas participantes do programa se deparam 

com a realidade da inclusão digital nas escolas de forma irreversível e muitos relutam 

em absorvê-la, pois eles próprios se sentem não letrados para uso de tais tecnologias, 

abortando a ideia inicial de oferecer aos discentes a inclusão digital (Carvalho e 

Pocrifka, 2011).  

No ambiente acadêmico, enquanto mecanismo de formação ética, científica e 

tecnológica do aprendiz, não pode desassociar do mundo acadêmico a realidade que 

o cerca, isto é, não pode alhear-se a realidade tecnológica que lhe confere por meio 

dos estudantes nativos desta era (Bedin e Barwaldt, 2014).  

Desta forma, percebe-se a influência positiva das interações na rede, pois 

estas possuem, de acordo com Harasim, Teles, Murray, Hiltz (2005, p. 50), várias 

características com o ensino presencial: ―a apresentação de ideias, as discussões em 

classe, os debates e outras formas de construção de conhecimento através da 

interação e da troca‖.  

Mendes Netto e Perpétuo (2010) também relatam sobre a aprendizagem, 

buscando embasamento em estudos de Piaget 4 , e afirmam que, para o pleno 

desenvolvimento da aprendizagem, o afeto e as relações sociais são fundamentais; e 

segundo Vygotsk (1989), o homem é um ser social cuja inteligência é constituída a 

partir das suas experiências e pelo tipo de aprendizagem que é submetido. Tais ações 

são introduzidas desde outras décadas, sendo incluídas nas mais diferentes relações 

sociais, portanto não podem ser desconsideradas em nenhuma modalidade de 

educação, virtual ou presencial (Mendes Netto e Perpétuo, 2010). 

A educação pode ser percebida em redes sociais, pois permitem trabalhar de 

forma colaborativa, sendo uma maneira de implementar e implantar novos métodos, 

alterando o método tradicional, saindo da forma metódica de ensinar e aprender, para 

uma forma variável, em que apresenta meios mais atrativos, que estimulam o 

aprendizado, a pesquisa, a busca pelo saber, seja científico ou acadêmico, estipula 

como uma forma organizada, sintetizada, hierarquizada (Bedin e Barwaldt, 2014).  

Sabemos como a modalidade na rede é interativa, online, difundindo qualquer 

tipo de informação, pulverizando rapidamente pelos grupos, como por exemplo, nas 

ferramentas de maior massa como o Facebook, o Whatsapp e o Instagram. Permite 

que a comunicação ou o aprendizado aconteça de forma colaborativa em meio ao 

                                                
4

 Jean William Fritz Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais 

importantes pensadores do século XX. Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação epistemológica e 
fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese psicológica do pensamento 
humano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_Gen%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_do_conhecimento
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diálogo, a discussão social em fóruns, em blogues e a construção coletiva de 

conhecimento. Não existe um rótulo para ser seguido, nem um ponto predeterminado 

que ocasione o fórum, o blogue ou a postagem. São atos corriqueiros, que somados 

criam a educação colaborativa instantaneamente (Bedin e Barwaldt, 2014). 

Dessa forma, Berni, Avila, Sperotto, Muianga (2014), processos interativos 

entre as pessoas intensificam, emergem características de aprendizagens e de 

sociabilidades não existentes antes na Internet e nem mesmo imagináveis. As 

tecnologias digitais contemporâneas, por sua rápida evolução e por serem mais 

acessíveis e atraentes, potencializam os números de conexões, contatos e interações 

online. Para Sperotto (2011), tais mudanças alteram os modos de existência e outras 

constituições subjetivas e estão sendo engendradas no contemporâneo. 

As actuais tecnologias de informação e comunicação, para Silva (2001), 

contêm os ingredientes para favorecer uma profunda renovação da escola. Há quem 

advogue mesmo uma transformação radical, propondo o fim da escola e a sua 

substituição por um novo ―sistema inteligente‖ de aprendizagem denominada 

"hiperaprendizagem", baseado na extraordinária velocidade e alcance da nova 

tecnologia e no improcedente grau de conexidade entre conhecimento, experiência, 

hipermídia e inteligências (humanas e não humanas) para transformar o conhecimento 

e o comportamento através da experiência (Perelman e Lewis, 1992).  

Adadel e Monteiro (2014) fundamentam-se no pressuposto de que as práticas 

educativas sobre drogas precisam ser embasadas pelo conhecimento da realidade 

dos sujeitos e orientadas por abordagens pedagógicas participativas e dialógicas. 

 Esta postura é fortemente corroborada pela mudança de perfil da população 

prisional, predominantemente jovem, de baixa escolaridade e baixa profissionalização, 

e para quem falharam todas as instâncias tradicionais de socialização e tem na prisão 

uma última oportunidade para completar seu processo de desenvolvimento humano. 

Esta postura também responde a um imperativo da sociedade que, por um lado, tem o 

trabalho e a Educação como principais fatores de reabilitação do preso ao convívio 

social, mas que tem a prisão como uma Universidade do crime (DEPEN, 2015). 

O Plano Estadual nas Prisões do Estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, 

com vistas ao novo significado do entendimento que historicamente tem tido sobre o 

crime, a pena e a prisão, concebe a unidade prisional como instituição que também 

possui, de forma explícita e implícita, potenciais educativos que podem e devem ser 

explorados em benefício da qualidade da execução penal para as pessoas que são 

obrigadas a viver parte de suas vidas em regimes de privação de liberdade (DEPEN, 

2015).  
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Esse novo significado conferido ao crime, à pena e à prisão, do ponto de vista 

da Educação, requer o entendimento de que todos os técnicos agentes penitenciários, 

desde o diretor até o agente de segurança, são educadores. Logo, a tarefa 

educacional na prisão possui o marco da interdisciplinaridade, devendo os técnicos 

penitenciários primar pela intencionalidade pedagógica nas relações e nos espaços 

físicos (DEPEN, 2015). 

A reinserção social, no âmbito do cuidado a pessoas com problemas 

decorrentes do uso de álcool e outras drogas, é ancorado nos princípios da reforma 

psiquiátrica, que defende que o tratamento deve ocorrer no contexto de serviços 

substitutivos com base na criação de novos dispositivos no território (Dalla Vecchia e 

Martins, 2009). Nesse sentido, a reinserção social desponta como uma noção 

importante para pensar as novas práticas e o cuidado fora dos muros do hospital, sem 

excluir o sujeito do seu convívio familiar e comunitário (Frazatto e Sawaia, 2016).  

De acordo com o Observatório Brasileiro de Informações sobre drogas (Brasil 

OBID, 2016), a reinserção social está atrelada ao conceito de exclusão que, por sua 

vez, está relacionado ao ato de privar alguém de determinadas funções. Nesse 

sentido, a exclusão se caracteriza pela falta de acesso a sistemas sociais básicos, tais 

como família, moradia, trabalho, saúde, etc., sendo necessário o processo de 

reinserção social com a finalidade de reconstrução das perdas e capacitação para 

exercer o direito à cidadania (Brasil, 2012). 

Pitta (2016) apresenta a definição clássica de reabilitação psicossocial da 

International Association of Psychosocial Rehabilitation Services de 1985, 

estabelecendo ―reabilitação psicossocial‖ como: 

 

O processo de facilitar ao indivíduo com limitações, a restauração, no melhor nível possível de 

autonomia do exercício de suas funções na comunidade... o  processo  enfatizaria  as  partes  

mais  sadias  e  a totalidade de potenciais do indivíduo, mediante uma abordagem  compreensiva 

e  um suporte  vocacional, residencial, social, recreacional, educacional, ajustados às demandas 

singulares de cada indivíduo e cada situação de modo personalizado (Pitta, 2016, pp. 27-28). 

 

A preocupação com a educação através da tecnologia fez com que na 

Holanda, O Nijmegen Institute for Scientist Practitioners in Addiction (NISPA), uma 

colaboração de instituições de tratamento de dependência na Holanda (IrisZorg, 

Novadic-Kentron, Tactus Addiction Care, Addiction Care Northern Netherlands e 

Vincent van Gogh), promovem a pesquisa científica, a educação e o desenvolvimento 

da saúde com base no conhecimento científico. Essas atividades são para a 

prevenção e o cuidado de pessoas com um distúrbio no uso ou por meio de 

substâncias psicoativas. O Alcoholdebaas.nl é um site informativo com um fórum ativo 
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para contato com colegas e um tratamento on-line destinado a pessoas que têm 

problemas com o uso excessivo de álcool (Alcohol de Baas, 2019).  

O tratamento on-line é um programa estruturado de tratamento no qual o 

cliente e o prestador de cuidados fazem um contato pessoal via Internet. As principais 

vantagens de um tratamento presencial são o anonimato e o fato de a ajuda ser 

recebida em seu próprio tempo e ambiente. O objetivo dos tratamentos na Internet é 

motivar mudanças no comportamento de beber e no tratamento para parar ou reduzir 

o uso de álcool (Alcohol de Baas, 2019). 

O tratamento da Internet utiliza a psicoeducação e a reestruturação cognitiva. 

O método subjacente ao tratamento na Internet é baseado em princípios do modelo 

biopsicossocial e da terapia cognitivo-comportamental (a psicoducação e restruturação 

congnitiva). O método usado não é novo, mas tem sido usado há anos em cuidados 

regulares com vícios. No estudo da literatura realizado, as intervenções terapêuticas 

cognitivas comportamentais se mostraram eficazes em terapias on-line (Alcohol de 

Baas, 2019). 

 

 

1.1. Educação Tecnológica nas Instituições de Ensino 

 

Vimos como a escola deve ser o local onde são oportunizadas formas de 

crescimento e pesquisas para novos rumos da sociedade, sendo que as novas 

tecnologias por mais inteligentes e avançadas que sejam sempre estarão alinhadas 

aos que buscam o conhecimento, no entanto, para que essa oportunidade ocorra, os 

docentes precisam estar qualificados e abertos às constantes alterações apresentadas 

diariamente. 

Teorias de como a mídia afeta o público, campanhas bem-sucedidas e outras 

intervenções na escola, por exemplo, depende das teorias que guiam os indivíduos, 

atitudes, intenções e comportamentos, especificamente usar substância. Essas teorias 

preparam o terreno para a intervenção, mensagens persuasivas que podem servir 

para reforçar a não utilização, desencorajar o uso continuado para aqueles que 

começaram, ou incentivar e orientar os usuários para os serviços de tratamento 

(EMCDDA, 2019). 

Em setembro de 1967, em São Paulo, foi criada a Fundação Padre 

Anchieta (Centro Paulista de Rádio e TV Educativa), composta por diversos 

profissionais, faculdades (USP, UNICAMP, PUC, Mackenzie, entre outras), sociedades 

privadas e públicas (ABI, UBE, etc.), e com atividades como telaaulas, musicais, 

esporte, livre imprensa, programas de opinião, documentários, cinema. Desde o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1967
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Padre_Anchieta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Padre_Anchieta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Estadual_de_Campinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Mackenzie
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princípio de sua atuação, a Fundação Padre Anchieta priorizou temas urgentes e 

inéditos para contribuir com a formação de uma cidadania brasileira qualificada. Como 

foi o caso do "Curso de Madureza Ginasial": uma série de teleaulas que concorria com 

novelas nos outros canais da TV pública da época. Cada aula tinha duração de 20 

minutos e sua audiência era recorde. Com seu sucesso, vinham os telepostos, 

organizados pelas Secretarias da Educação de São Paulo (TV Cultura, 2019). 

A TV Cultura torna-se então a segunda emissora de TV educativa do Brasil (a 

primeira foi a TV Universitária, da Universidade Federal de Pernambuco). A Fundação 

Padre Anchieta procurou dar um novo nome para a emissora como: TV Escolar, TV 

Educativa, etc. Como a TV Cultura já tinha uma programação educativa, a Fundação 

manteve este nome, mesmo porque todos os funcionários da antiga emissora nesta 

fase de transição foram mantidos, já que seus profissionais lidavam com programas 

educacionais (TV Cultura, 2019). 

As primícias informativas reservadas à escola são muito poucas. Para Pozo e 

Postigo (2000), a escola já não pode proporcionar toda a informação relevante, porque 

esta é muito mais volátil e flexível que a própria escola, o que se pode fazer é formar 

os discentes para terem acesso e darem sentido à informação, proporcionando-lhes 

capacidades de aprendizagem que lhes permitam uma assimilação crítica da 

informação.  

Em 1978, foi criado o Telecurso 2º Grau e, em 1981, o Telecurso 1º Grau, em 

parceria com a Fundação Padre Anchieta - TV Cultura, da Fundação Roberto Marinho 

Rede Globo e do Governo Federal. O programa consistia em teleaulas das últimas 

séries do 1º e 2º Graus e era uma alternativa para os adultos que procuravam estudar 

em casa e para as escolas funcionava como um programa de baixo custo.  

Com o desenvolvimento das novas tecnologias e especialmente as associadas 

à Web 2.0 têm surgido um conjunto de ferramentas e dispositivos em contexto escolar 

que estão gradualmente a mudar o paradigma educativo (Ferreira, 2010). Alguns 

autores (Downs, 2006) referem-se a este novo paradigma como ―e-Learning 2.0‖. 

Romaní (2007) expõe que os usos destas ferramentas estimulam a experimentação, 

reflexão e a geração de conhecimentos individuais e colectivos, favorecendo a 

construção de um ciberespaço interactivo e promotor de aprendizagens colaborativas. 

A web 3.0 é a Internet integrada, viva, inteligente e proativa (read-write-

execute). Em outras palavras, é a web que deixa de ser um repositório descentralizado 

de conhecimento, acessado por ferramentas que respondem reativamente aos 

comandos do usuário. A web 3.0 ou web semântica é uma caixa de soluções às 

necessidades e desejos dos usuários, automatizando os processos de tradução 

destas demandas em tarefas práticas e objetivos (o que hoje é feito, como maior ou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Universit%C3%A1ria_(Recife)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_Pernambuco
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menor grau de eficiência, pelos próprios usuários) (Assis, 2013). Esse conceito 

representa a organização e uso de maneira mais inteligente de todo conhecimento e 

ferramentas já disponível na Internet. Com isso, se migraria da World Wide Web (rede 

mundial) para World Wide Database (base de dados mundial), isto é, de uma 

infinidade de documentos para uma infinidade de dados. Não tardou muito para que 

programas e marcas entendessem como fazer melhor uso desses dados (Assis, 

2013). 

Para os usuários comuns, significa dizer que a organização inteligente dos 

conteúdos e informações (web semântica), propiciou-lhes fazer perguntas aos 

programas, pois estes são capazes de entender as suas necessidades e fornecer o 

material mais adequado (Assis, 2013). 

Entretanto, a Indústria 4.0 vem revolucionando todo o modo de pensar, 

comportar e como as coisas funcionam. Essa revolução tecnológica inclui, entre outras 

tecnologias, a Internet das Coisas, que é a conexão de itens usados no dia a dia por 

meio da rede mundial de computadores, automação, impressão 3D, inteligência 

artificial e educação 4.0, que promete mudar a forma como os seres humanos 

absorvem conhecimento (EscolaWeb, 2019). 

Essa mudança baseia-se no conceito de learning by doing, que em português 

significa ―aprender fazendo‖. É uma resposta aos questionamentos de professores e 

gestores da área que se perguntam quando a escola vai se adaptar à realidade do 

mundo digital para manter o interesse dos alunos. A vivência e a experimentação 

serão valorizadas, bem como o desenvolvimento de competências sócioemocionais 

criativas (EscolaWeb, 2019). 

Os referenciais teórico-tecnológicos para a Educação 4.0 dão a sustentação 

para um processo de ensino continuado (EscolaWeb, 2019): 

 O primeiro, o modelo sistêmico, é a avaliação que as instituições devem 

fazer do cenário atual, onde pretendem chegar e qual estratégia será usada na 

elaboração de um plano de inovação efetivo. 

 O segundo pilar propõe uma mudança do senso comum para a busca 

por referenciais teóricos baseados em uma educação científica tecnológica, 

que formarão uma base sólida para a elaboração das aulas. 

 O terceiro trata da Engenharia e Gestão do conhecimento e refere-se ao 

estudo das competências e habilidades dos alunos.  

 O quarto, a cibercultura, está relacionado com a preparação dos 

espaços de aprendizagem, para que sirvam ao propósito da Educação 4.0. 

 Assim, a E4 (Educação 4.0) é um modelo de educação continuada, em que os 

interesses dos estudantes são levados em consideração e guiam as suas trilhas de 

https://www.escolaweb.com.br/blog/artigos/saiba-mais-sobre-a-automacao-de-processos-em-secretarias-escolares/


 

36 
 

aprendizado. Contudo, eles passam, também, a viver a experiência por meio de 

projetos colaborativos, aprendendo com os colegas e não somente com os 

professores, e os recursos da escola passam a ser usados de maneira criativa 

(EscolaWeb, 2019). 

 O professor terá que usar e dominar computadores, projetores de multimídias, 

quadros interativos, tablets, smartphones e outros dispositivos e equipamentos 

eletrônicos, além de aplicativos básicos. Com relação à questão pedagógica, o 

professor deverá exercer o papel de orientador e incentivador, tornando-se parceiro do 

aluno nas suas descobertas (EscolaWeb, 2019). 

Viver em uma sociedade da informação que só se converte em uma verdadeira 

sociedade do conhecimento para alguns, aqueles que puderam ter acesso às 

capacidades que permitem desentranhar e ordenar essa informação (Pozo, 2003). 

As tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de um 

contínuo desenvolvimento de tecnologias, a começar pelo giz e os livros, todos 

podendo apoiar e enriquecer as aprendizagens. Como qualquer ferramenta, devem 

ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais e como tecnologia assistiva; 

desenvolvidas de forma a possibilitar que a interatividade virtual se desenvolva de 

modo mais intenso, inclusive na produção de linguagens. Assim, a infraestrutura 

tecnológica, como apoio pedagógico às atividades escolares, deve também garantir 

acesso dos estudantes à biblioteca, ao rádio, à televisão, à Internet, aberta às 

possibilidades da convergência digital (Brasil, 2010).  

Para Covaleski (2015), a evolução das novas tecnologias exige dos indivíduos 

da contemporaneidade ao menos duas habilidades de primordial importância para um 

usufruto eficiente dos recursos tecnológicos atuais: a literacia digital e a literacia 

mediática; enquanto a literacia digital trata do domínio das novas ferramentas que 

estão à disposição das pessoas em seu cotidiano, a literacia mediática enfatiza o uso 

sensato e responsável dessas ferramentas.  

Pensando em educação e tecnologia, o Governo Brasileiro criou o Curso de 

Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas, uma história de 

cinco edições anteriores, resultado do Termo de Cooperação entre SENAD/MJ, 

SEB/MEC e PRODEQUI, Programa de Estudos e Atenção às Dependências 

Químicas, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da 

Universidade de Brasília/UnB, totalizando 141 mil vagas ofertadas. Na quinta edição 

(2012), o Curso passou a integrar ações do eixo Prevenção do Programa ―Crack, é 

possível vencer!‖ e foi ofertado para 70 mil educadores de mais de nove mil escolas de 

todos os estados brasileiros (Brasil, 2014).  
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A sexta edição caracteriza-se pela ampliação da parceria com outras 

universidades públicas federais, em uma perspectiva de sustentabilidade das ações de 

prevenção nos territórios e, para tanto, um acompanhamento da implementação do 

projeto de prevenção da escola nos territórios, com meta de uma oferta nacional para 

mais 100 mil educadores. Assim, grande parte dos educadores brasileiros terão a 

oportunidade de qualificar-se e, por conseguinte, assumir-se, cada vez mais, como 

importantes agentes de transformação da realidade social do nosso país. O objetivo 

do Curso foi preparar esses profissionais para a realização de ações preventivas na 

escola e de desenvolvimento de abordagens adequadas nas situações de uso de 

álcool, crack e outras drogas, além de outros comportamentos de risco (Brasil, 2014). 

Ademais, ―diante da presença rotineira e da acessibilidade crescente a toda a 

sociedade, as competências relacionadas às novas tecnologias desempenham um 

papel decisivo na educação, no trabalho, no lazer e, em particular, na cidadania ativa e 

participativa‖ (Covaleski, 2015, p. 457).  

Essa ―distância necessita ser superada, mediante aproximação dos recursos 

tecnológicos de informação e comunicação, estimulando a criação de novos métodos 

didático-pedagógicos, para que tais recursos e métodos sejam inseridos no cotidiano 

escolar. Isto porque o conhecimento científico, nos tempos atuais, exige da escola o 

exercício da compreensão, valorização da ciência e da tecnologia desde a infância e 

ao longo de toda a vida, em busca da ampliação do domínio do conhecimento 

científico: uma das condições para o exercício da cidadania‖ (Brasil, Diretrizes 

Curriculares de Base, 2010, p. 26).  

Outro fato que se pode observar na tecnologia educacional são os tipos de 

inovação do material didático. É possível apresentar o conhecimento de diferentes 

formas, fornecer mais de uma fonte de informação, romper a via linear e tradicional de 

conhecimento na qual o professor é a única fonte. Além disso, ―essa forma de 

abordagem da educação possibilita ao aluno escolher o processo de construção do 

seu conhecimento, mudar referenciais teóricos, redefinir procedimentos dentro do 

processo, tornando-se autor da própria aprendizagem‖ (Gaia e Neves, 2008, p. 264). 

O conhecimento científico e as novas tecnologias constituem-se, cada vez 

mais, condição para que a pessoa saiba se posicionar frente a processos e inovações 

que a afetam. Não se pode, pois, ignorar que se vive: o avanço do uso da energia 

nuclear; da nanotecnologia; a conquista da produção de alimentos geneticamente 

modificados; a clonagem biológica. Nesse contexto, tanto o docente quanto o 

estudante e o gestor requerem uma escola em que a cultura, a arte, a ciência e a 

tecnologia estejam presentes no cotidiano escolar, desde o início da Educação Básica 

(Brasil, Diretrizes Curriculares de Base, 2010).  
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―A falta de regras claras, a ambiguidade das decisões e do tratamento 

dispensado ao aluno perante o problema com as drogas, a ausência de vínculo entre 

corpo docente e discente, além do já enfatizado poder do tráfico nos locais de ensino 

agem como graves fatores de risco ao uso de drogas na adolescência‖ (Fermo e 

Zeferino, 2012, p. 31). 

Novas ações de controle social estão sendo criadas e aplicadas à população 

jovem, devido a invasão da tecnologia. Desde o início da Internet, os seus criadores 

previram um substrato universal que conectaria toda a humanidade e os seus artefatos 

em uma rede interconectada de conhecimento. Criar uma biblioteca de Alexandria, por 

exemplo, com todas as informações passadas e presentes numa plataforma de 

colaboração para unir comunidades de todos os tipos em qualquer ato concebível de 

empreendimento criativo. Pensamento jovem e talvez um tanto ousado para a época, 

porém que se tornou a maior rede de informações circulantes (Soares, 2015). 

A abordagem sociocultural remete para uma visão ampla e complexa do 

processo de recepção dos produtos midiáticos, onde são consideradas múltiplas 

relações sociais e culturais. Mais do que o estudo do fenômeno de recepção em si 

mesmo, estas pesquisas pretendem problematizar, do ponto de vista teórico ou 

empírico, a sua inserção social e cultural (Escosteguy, 2004).  

As escolas, as organizações não governamentais (ONGs) e outras 

organizações educativas são instituições estruturadas e organizadas dentro da 

comunidade e tem o poder de mobilizar alunos, pais, professores e funcionários, o que 

também acarreta mobilização de pessoas inseridas em outros setores e, por 

consequência, de todo o agrupamento social. Assim, essas instituições servem como 

uma porta de entrada para as ações de prevenção direcionada a crianças e 

adolescentes, capaz de transmitir informações, orientações e, dessa forma, disseminar 

o conhecimento. Sabe-se que, idealmente, todos os jovens deveriam frequentar o 

ambiente escolar, em geral abandonado por aqueles com maior risco de uso/abuso de 

drogas (Fermo e Zeferino, 2012, pag. 30). 

Para Scolari (2008), as hipermediações trazem novas modalidades 

interpretativas e se relacionam diretamente com as práticas de leitura intensiva e 

extensiva. O autor esclarece que ―as leituras intensivas são profundas e se focalizam 

em um meio por vez (ler um livro, assistir a um filme, escutar um disco) enquanto as 

extensivas são mais superficiais e se caracterizam por um consumo multimediático. 

‗Surfar‘ na Internet é atualmente uma das experiências mais evidentes de leitura 

extensiva‖ (Scolari, 2008, p. 28). 

O processo de aprendizagem com a mídia e a partir da mídia, segundo Gaia e 

Neves (2008), além da melhor utilização dos recursos textuais requer considerar que 
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as comunidades virtuais de maior expressão são baseadas em texto majoritariamente 

com palavras. Já Lévy (2000, p. 33) considera que o hipertexto pode ser não somente 

palavras e páginas, mas ―imagens, gráficos ou parte de gráficos, sequências sonoras‖ 

e outras informações que montam desenhos de percursos possíveis.  

Nos ambientes virtuais de aprendizagem, ou simplesmente AVA, como os 

utilizados em educação à distância, todas essas necessidades são desafios existentes 

e persistentes, que indicam mais questões e problemas do que propriamente 

respostas (Lévy, 2000).  

Na perspetiva de Gaia e Neves (2008, p. 255), nesse espaço de 

processualidade que se vislumbra uma alternativa possível para uma nova metáfora 

coletiva digital. A dificuldade para o desenvolvimento de processos educomunicativos, 

ainda que tenhamos pesquisas avançadas, estão relacionados a pouca relação entre 

teoria e prática ou, como diz Moran (2000, p. 16) ―entre pensar e viver‖, já que a 

aprendizagem é a certeza de que novas descobertas estão sempre por vir. 

Na opinião de Covaleski (2015, p. 463), é no ―senso comum que novas 

categorizações precisam ser elaboradas para dar conta de organizar o pensamento 

reflexivo acerca do panorama comunicacional atual, enquadrando as novas formas de 

consumo, produção e reprodução textual‖.  

Como corrobora Canclini (2007), o internauta é um ator multimodal que lê, vê, 

escuta e combina materiais diversos, procedentes de leituras e de espetáculos. A 

máxima que ainda insiste em pôr o leitor do lado dos ativos, pensando, e o espectador 

do lado dos passivos submissos – lógica que nunca se sustentou –, acaba de cair 

quando leitura e espetáculo se combinam no internauta. Para o autor, o exercício da 

cidadania na literacia das novas narrativas publicitárias, ser internauta aumenta, para 

milhões de pessoas, a possibilidade de serem leitores e espectadores (Canclini, 2007).  

―As cidades têm a responsabilidade de fazer circular o conhecimento do 

cidadão em forma de fluxo. A ideia é muito sugestiva e favorece a formação de 

cidadãos autônomos capazes de contribuir para o benefício coletivo em vez de criar 

cidadãos individualistas fechados ao seu conhecimento que lhe dá uma capacidade 

competitiva de competir uns com os outros. Faz-se circular o conhecimento e assim 

beneficia a todos‖ (Cornella, 2019, p. 88). 

No contexto da administração púbica, Vaz (2002, p.14) afirma serem três os 

principais fatores relacionados à tecnologia da informação que são capazes de afetar 

a Administração Pública e a governança eletrônica: ―a disseminação da tecnologia da 

informação, o aumento da conectividade e a convergência de várias tecnologias‖. 

Para Neto (2006) é também importante que os alunos adquiram uma visão 

histórica da imprensa e da relação das pessoas com a informação, para que possam 
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avaliar as diferenças registadas, bem como as implicações das transformações 

sofridas.  

Em qualquer dos casos, é importantes que os professores se mostrem 

receptivos a estas questões e a formação contínua é um caminho a seguir. Às duas 

dimensões mais tradicionais da integração dos media na escola – os media como 

recursos educativos e como ferramenta de expressão e criatividade – deve juntar-se a 

dos media5 enquanto objecto de estudo. Enquanto as duas primeiras privilegiam os 

media como fontes de informação para actualizar e ilustrar conteúdos e para produção 

das próprias mensagens nos diferentes suportes, respectivamente, a última detém-se 

na análise das mensagens, dos contextos sociais de produção, circulação e recepção 

dos discursos mediáticos (Neto, 2006, p.125).  

Na visão da Educação, por exemplo, no caso das penitenciárias, que são o 

contexto-objeto do nosso estudo, a segurança não está necessariamente na altura das 

muralhas, na presença policial ostensiva ou no poder de fogo das armas, mas sim nas 

relações de confiança que deve se estabelecer entre os diversos atores da 

comunidade prisional. Há necessidade da segurança aos espaços educacionais com 

presença dos agentes penitenciários. Os avanços tecnológicos exigem a 

disponibilidade da tecnologia da informação e da comunicação, como importante 

instrumento para ampliar o alcance da Educação. As atuais salas de tecnologia já 

existentes em algumas unidades podem ser o embrião para uma rede de Intranet que 

viabilize a oferta do Ensino a Distância de forma segura (DEPEN, 2015). 

Assim, em 2016, no Artigo 3º da Resolução n.º 4/2016, a oferta de programas 

de Educação de Jovens e Adultos e de qualificação profissional e correspondentes 

itinerários formativos, até a conclusão da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, para fins de remição de pena em estabelecimentos penais, pode ocorrer nas 

modalidades de ensino presencial ou de Educação a Distância, ou mesmo da 

combinação de ambas, devidamente supervisionadas por seus sistemas de ensino, 

determinando no § 1º, oferta de programas de alfabetização até a conclusão de cursos 

de Ensino Médio e Educação Profissional (Brasil, Resolução 4, 2016, p.16).  

No § 2º são atribuídas às responsabilidades do órgão responsável pela 

educação nos Estados e no Distrito Federal, por meio da respectiva Secretaria de 

Educação ou órgão equivalente, e deve ser realizada em articulação com os órgãos 

responsáveis pela administração penitenciária, exceto nas penitenciárias federais, 

cujos programas educacionais estarão sob a responsabilidade do Ministério da 

Educação, em articulação com o Ministério da Justiça (Brasil, 2016, p. 16). 

                                                
5
 Utilizamos aqui o termo Media porque estamos a citar um autor português; todavia ao longo da tese deste trabalho 

utilizaremos o termo Mídia, pois essa é a designação usual no Brasil. 



 

41 
 

A remição de pena pelo estudo, regida pelo Artigo 4º, tem como Diretrizes 

Operacionais:  

 I - o cumprimento da Estratégia 9.8 da Meta 9 do Plano Nacional de Educação (Lei n.º 

13.005/2014) quanto à oferta de Educação de Jovens e Adultos nas etapas do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, às pessoas privadas de liberdade, em todos os 

estabelecimentos penais; 

  II - o envolvimento da comunidade e familiares dos indivíduos em situação de privação 

de liberdade, e atendimento diferenciado de acordo com as especificidades de cada medida e/ou 

regime prisional, as necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de 

gênero, raça, etnia, credo, idade e condição social da população atendida;  

 III - a possibilidade de ser realizada mediante vinculação a unidades educacionais e a 

programas que funcionam fora dos estabelecimentos penais; 

 IV - o desenvolvimento de políticas públicas de elevação de escolaridade associada à 

qualificação profissional para o trabalho; 

  V - a organização curricular que objetive atender às peculiaridades de tempo, espaço e 

rotatividade da população carcerária levando em consideração a flexibilidade prevista no Artigo 

23 da Lei n.º 9.394/96; 

 VI - a criação de mecanismos que possibilitem serem computadas as horas destinadas 

à frequência e aos estudos devidamente acompanhados e documentados (Brasil, Resolução 4, 

2016).  

 

O incentivo para que detentos garantam a certificação e conclusão do ensino 

médio e fundamental, resultou na busca de 643 detentos do Estado de Goiás para 

realizar prova para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos para pessoas privadas de liberdade no ano de 2018 (ENCCEJA PPL). A 

adesão foi maior do que em 2017, quando 548 detentos realizaram a prova (DGAP, 

2018). 

Por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SED) do Governo do 

Estado de Goiás, presos do regime semiaberto poderão participar de cursos de 

qualificação profissional. O protocolo de intenções do Termo de Cooperação Técnica 

entre a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, o Ministério Público e a Diretoria-

Geral de Administração Prisional. O objetivo do projeto é oferecer aos detentos 

maiores condições de serem reinseridos na sociedade e no mercado de trabalho, 

diminuindo os casos de reincidência no crime (DGAP, 2018).  

O Banco do Povo e a Agência de Fomento oferecem linhas de crédito aos 

reeducandos, dando-lhes a oportunidade de serem empreendedores. Pelo Termo de 

Cooperação Técnica, a Diretoria Geral de Administração Prisional se responsabilizará 

pela segurança dos detentos, membros do projeto, professores e terceiros, e por 

oferecer a alimentação dos reeducandos nos horários dos cursos. A SED delegará às 

Organizações Sociais (OSs) contratadas pela rede Itego a operacionalização dos 
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cursos, com a infraestrutura necessária, sobretudo espaço físico, equipamentos e 

recursos administrativos (DGAP, 2018). 

Em 2019, com o novo Decreto sobre as Drogas n.º 9761, contribuindo para que 

alterações comecem a ocorrer no sentido de usar as tecnologias em favor da 

educação, nos pressupostos da política sobre drogas, prevenção, estudos, pesquisas 

e avaliações voltadas à educação, foram lançados os itens seguintes, entre outros: 

 2.8. As ações, os programas, os projetos, as atividades de atenção, o cuidado, a 

assistência, a prevenção, o tratamento, o acolhimento, o apoio, a mútua ajuda, a reinserção 

social, os estudos, a pesquisa, a avaliação, as formações e as capacitações objetivarão que as 

pessoas mantenham-se abstinentes em relação ao uso de drogas; 

 2.21. Reconhecer a necessidade de novas formas de abordagem e cuidados e do uso 

de tecnologias, ferramentas, serviços e ações digitais inovadoras;  

 3.15. Conhecer, sistematizar, divulgar e apoiar iniciativas, ações e campanhas de 

prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas em uma rede operativa, com a finalidade de ampliar 

sua abrangência e eficácia; 

 3.24. Garantir a realização de estudos e pesquisas com vistas à inovação de métodos e 

programas de redução de demanda e de oferta; 

 4.2.17. Propor a inclusão, na educação básica, média e superior, de conteúdos relativos 

à prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, com ênfase na promoção da vida, da saúde, na 

promoção de habilidades sociais e para a vida, formação e fortalecimento de vínculos, promoção 

dos fatores de proteção às drogas, conscientização e proteção contra os fatores de risco; 

 4.2.18. Priorizar ações interdisciplinares e contínuas, de caráter preventivo e educativo 

na elaboração de programas de saúde para o trabalhador e seus familiares, e oportunizar a 

prevenção do uso de tabaco e seus derivados, de álcool e de outras drogas, no ambiente de 

trabalho ou fora dele, em todos os turnos, com vistas à melhoria da qualidade de vida e à 

segurança nas empresas e fora delas, baseadas no processo da responsabilidade 

compartilhada, tanto do empregado como do empregador; 

 5.1.2. As ações de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e 

reinserção social serão vinculadas a pesquisas científicas, deverão avaliar, incentivar e 

multiplicar as políticas que tenham obtido resultados efetivos, com garantia de alocação de 

recursos técnicos e financeiros, para a realização dessas práticas e pesquisas na área, e 

promoverão o aperfeiçoamento do adequado cuidado das pessoas com uso abusivo e 

dependência de drogas lícitas e ilícitas, em uma visão holística do ser humano, com vistas à 

promoção e à manutenção da abstinência. 

 7.1.1. Meios necessários serão garantidos para estimular, fomentar, realizar e 

assegurar, com a participação das instâncias federal, estadual, municipal e distrital e de 

entidades não governamentais sem fins lucrativos, o desenvolvimento permanente de estudos, 

pesquisas e avaliações, que permitam aprofundar o conhecimento sobre drogas lícitas e ilícitas, 

a extensão do consumo e sua evolução, a prevenção do uso, da repressão, do tratamento, do 

acolhimento, da recuperação, do apoio e mútua ajuda, reinserção social, capacitação e 

formação, observados os preceitos éticos envolvidos (Brasil, 2019). 
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Segundo Scocuglia (1999, p. 157), as principais tendências da pedagogia 

contemporânea brasileira, especialmente do século XX, ―são a pedagogia 

escolanovista6, a freireana7 e a marxista8. Estas três pedagogias, a da Escola Nova, 

nos anos 1930; aquela influenciada por Paulo Freire, nos anos 60, e voltada 

primordialmente para a educação de adultos; e a elaborada a partir de autores 

marxistas nas últimas décadas, possuem especificidades e peculiaridades que as 

distinguem, ao mesmo tempo em que as completam‖.  

A pedagogia histórico-crítica, de base marxista, fixa-se na tentativa de reverter 

o quadro da exclusão, evasão, repetência, os altos índices de analfabetismo. Assim, a 

Constituição Federal de 1988, Artigo 208, discutida e gerada num clima de 

redemocratização do país, exigiu a participação do governo e da sociedade civil na 

supressão do analfabetismo. A educação passava a ser um direito de todos, 

independentemente da idade (Scocuglia,1999).  

Nas disposições transitórias, seriam garantidas metas e recursos 

orçamentários para a erradicação do analfabetismo (Brasil, 1988, Artigo 208): 

[...] o dever do estado com a educação será efetivado mediante a garantia 20 de: ensino 

fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ele não tiveram acesso na idade própria (Brasil, 1988, p. 2).  

 

O Estado passou a ter o dever de garantir a educação para todos aqueles que 

a ela não tiveram acesso, independentemente da idade, o que colocava a EJA no 

mesmo patamar da educação infantil, reconhecendo que a sociedade foi incapaz de 

garantir escola básica para todos na idade adequada. Com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDBEN n.º 9394/96, foi amplamente reafirmado o direito dos 

jovens e adultos a um ensino básico adequado às condições peculiares e definido o 

dever do poder público de oferecê-lo gratuitamente (Brasil, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, 1996).  

É o que está manifestado na sua seção V, do capítulo II, artigos 37 e 38, da Lei 

de Diretrizes e Base Educacional de 1996, a seguir transcritos: 

                                                
6
 O filósofo norte-americano John Dewey (1859-1952) defendeu fortemente os ideais de liberdade e democracia no 

ensino. De forte tendência pragmática e liberal, seus escritos defenderam uma escola empírica, do aprender fazendo, 
da experimentação. Para ele o foco do ensino é o aluno e suas necessidades, é o compartilhar de experiências e a 
escola precisa criar espaços que estimulem a criatividade, o lazer e as descobertas. Seu pensamento foi âncora para o 
construtivismo e o escolanovismo, a educação é a reconstrução da experiência. Influenciou o pensamento de seu 
aluno de pósgraduação Anísio Teixeira, impulsionando-o a divulgar sua obra no Brasil (Vasconcelos, 2012, p. 157). 

 
7
 As contribuições de Paulo Freire para a Educação não se restringem a alfabetização de jovens e adultos, mas 

avançam para o campo da didática aplicável a qualquer modalidade de ensino, em quaisquer contextos, pois as suas 
ideias pedagógicas fornecem elementos teórico/práticos para o processo de ensino/aprendizagem comprovadamente 
eficazes. 
 
8
 Quintana (1995) resume, assim, os seus princípios: "atribuição da força educativa aos factores ambientais e 

metodológicos; educação no seio do grupo e por meio do grupo‖ (o colectivo infantil e juvenil); prioridade da formação 
prática do aluno sobre a sua formação teórica; sistema educativo baseado na escola do trabalho, segundo a ideia de 
que o trabalho é não só meio, mas também finalidade da educação entre outros. 
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Artigo 37 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria:  

Artigo 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 

base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular. (Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996, p. 15).  

 

Percebe-se, então, que a concepção de EJA foi ressignificada e passou a ser 

vista como modalidade de ensino por ter características peculiares. Suas práticas 

pedagógicas deveriam ser adequadas às necessidades e características dos jovens e 

adultos, o que envolve materiais e procedimentos próprios a essa faixa etária, 

metodologias e conteúdos apropriados à aprendizagem desses estudantes. Os 

movimentos sociais, as organizações não governamentais, as Universidades geraram 

mudanças na EJA através de projetos, programas e propostas que buscaram romper 

com a padronização da exclusão, culminando nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a EJA, expressas no Parecer CEB n.º11/2000, e nos dispositivos do Plano 

Nacional de Educação – PNE/2001.  

Com efeito, há necessidade de políticas públicas que reconheçam e promovam 

a educação de qualidade, como um caminho para as transformações imprescindíveis 

na construção de uma sociedade mais justa. Como propõe Freire (1997, p. 267), ―é 

responsabilidade da sociedade, mudar a realidade e construir seu próprio futuro. Não 

é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com 

adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, 

inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda‖ (Freire, 1997).  

Essa multiplicidade de suportes a processos tem possibilitado mudanças 

significativas no sistema educativo da modalidade à distância. A hipermídia didática 

redefine o papel do professor, transfere parte do seu poder e autoridade para os 

estudantes. Essa tecnologia tem o potencial de fazer com que o professor seja tão 

facilitador, quanto conferencista; mais companheiro com maior experiência do que um 

líder reconhecido. Os sistemas de hipermídia têm muito a oferecer ao professor em 

todos os tipos de instituição de ensino superior (Gaia e Neves, 2008, p. 268). 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira do 

Ministério da Educação (INEP/MEC, 2015), relata que a meta do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental (1º ao 5º) para 2015 foi alcançada por 74,7% das redes municipais. O 

resultado demonstra o esforço dos municípios, que respondem por 82,5% das 

matrículas nesse nível de ensino na rede pública (Brasil, 2016). 
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As metas não foram cumpridas nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 

9º), apesar do índice ter evoluído. No Ensino Médio, a meta não foi alcançada e o 

índice permanece estagnado desde 2011. O indicador relaciona o desempenho dos 

estudantes em avaliações de larga escala, obtidas pela Prova Brasil/ Saeb, com dados 

do fluxo escolar, via Censo Escolar do Ensino Básico. Os anos finais do Ensino 

Fundamental também melhoraram no índice, passando de 4,2%, em 2013; para 4,5%, 

em 2015; embora não tenham alcançado a meta para este ano, de 4,7%. Nesse nível 

de ensino as responsabilidades estão divididas: a rede estadual responde por 43,6% 

dos alunos e a rede municipal, por 41,7% (Brasil, 2016). 

Dessa forma, após observarmos o desenvolvimento da educação tecnológica 

no Brasil, passaremos ao entendimento das bases educacionais num espaço temporal 

em que as leis puderam ser marcantes para sua efetividade. 

 

 

1.2. Período Educacional Brasileiro entre 1996 até 2017 

 

Durante três décadas, a estrutura e o funcionamento dos cursos de formação 

dos profissionais da educação tiveram por fundamento legal a 1ª Lei de Diretrizes e 

Bases de Educação e suas alterações, sobretudo as introduzidas pelo Regime Militar 

(Lei n.º 4.024, de 20/12/61 (1ª LDB), modificada pelas leis n.º 5.540, de 28/11/68 

(complementada pelo Decreto Lei n.º464/69); n.º 5.692, de 11/08/71 e n.º 7.044, de 

18/10/82) (Brasil, 1996).   

O Artigo 38 da Lei n.º 9394/96 da Lei de Diretrizes de Bases alterou a idade 

mínima para os exames de certificação. A Lei n.º 5.692/1971 regulamentava 18 anos 

como idade mínima para os exames do 1º Grau e 21 anos para o 2º Grau. A LDB 

9.394/1996 estabeleceu a idade mínima de 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 

anos para o Ensino Médio. 

Com a edição da Lei n.º 9.394/96, nova normatização começa a ser debatida e 

implementada. A nova Lei de Diretrizes de Base (LDB), fixa em relação aos 

Profissionais da Educação, diversas normas orientadoras: 

 as finalidades e fundamentos da formação dos profissionais da educação;  

 os níveis e o locus da formação docente e de ―especialistas‖;  

 os cursos que poderão ser mantidos pelos Institutos Superiores de Educação;  

 a carga horária da prática de ensino; 

 a valorização do magistério e a experiência docente m, iniciamos por lembrar que ela se 

compõe de dois ―níveis‖: 

o a educação básica, constituída de três ―etapas‖ - educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio e a educação superior (Brasil, 1996). 
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A par desses níveis da educação, os quais se podem chamar de ―regulares‖, a 

Lei contempla com outras modalidades de educação: 

 a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial regida 

pela Lei n.º 9.394/96, de 20/12/96, Artigos 37 e 38, 39 a 42 e 58 a 60; 

 em relação à educação escolar indígena, prevista nas disposições gerais, regida pela 

Lei n.º 9.394/96, de 20/12/96, Artigo 78-9. 

 pela sua especificidade, há que ser regulamentada e tratada no quadro geral da 

formação de profissionais da educação, tendo em vista ―manter programas de formação de 

pessoal especializado‖, destinado à tais comunidades regida pela Lei n.º 9.394/96, de 20/12/96, 

Artigo 79, II. 

 

O Quadro 1 retrata os níveis e modalidades da educação brasileira, nos termos 

dos artigos 21, 37, 39, 44, 58 e 78 da Lei n.º 9.394/96 em que se pode observar: 

 

Quadro 1  

Níveis e Modalidades da Educação Escolar Brasileira 

 
Fonte: Lei n.º 9.394/96, Carvalho (2003). 
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Em 2001, o Plano Nacional de Educação é instituído por lei – a Lei n.º 10.172, 

de 9 de janeiro de 2001, vigorando de 2001 a 2010. Em síntese, o plano aprovado 

deixa de ser uma mera carta de intenções para ser um rol de obrigações, passando a 

ser imperativo para o setor público (Brasil, 2001). 

Consta na redação do Plano Nacional de Educação 2001-2010, como 

objetivos:  

 a elevação global do nível de escolaridade da população;  

 a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;  

 a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, 

com sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do ensino público, nos 

estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (Brasil, 2001). 

 

Em 2003, o Governo criou a Secretaria Extraordinária de Erradicação do 

Analfabetismo - SEAA, que seria responsável pela eliminação do analfabetismo. Em 

2004, a SEAA integra-se à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade – SECAD (Brasil, 2006).  

As ações governamentais propostas visavam um trabalho coletivo com o 

Ministério do Trabalho e Emprego, o Sistema ―S‖, as centrais sindicais e a iniciativa 

privada. Em substituição ao Fundef, o governo Lula aprovou, em 2007, a Emenda 

Constitucional n.º 53/2006, que criou o Fundo de Manutenção da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Brasil, 2006).  

O Fundo passou a considerar a educação infantil, o Ensino Médio e a 

Modalidade EJA no cômputo dos números de alunos da educação básica nos estados 

e municípios. Até a aprovação FUNDEB estas modalidades de ensino não dispunham 

de financiamento próprio e que passaram a receber o financiamento, oriundo do 

Fundo, com 10 anos de atraso relação ao Fundef (Brasil, 2007).  

Em 2010, foi realizada a Conferência Nacional de Educação (CONAE), que se 

constituiu em amplo movimento envolvendo a sociedade política e diversos setores da 

sociedade civil vinculados à educação para discutir os rumos da educação brasileira, 

principalmente para definir os subsídios necessários à elaboração do Plano Nacional 

de Educação (PNE) para os próximos dez anos. A história se repete, o Projeto de Lei 

(PL n.º 8.035) apresentado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional em 

dezembro de 2010, não refletiu o conjunto das decisões da CONAE (Julião, 2016, p. 

47). 

Diversas foram as questões levantadas na discussão, destacando-se, dentre 

outras:   
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 limitações de financiamento, que inviabilizariam o cumprimento das metas; 

 a ausência de metas intermediárias, que permitiriam um monitoramento mais eficaz do 

plano;  

 ausência de diagnóstico da educação brasileira e não previsão de um monitoramento 

eficaz de suas metas;  

 a necessidade de pactuar as responsabilidades entre os entes federados; 

  ações previstas para EJA que não garantiam ampliação do acesso a essa modalidade, 

etc (Julião, 2016). 

 

No ano de 2011, a SECAD passou a se chamar SECADI (Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão). A SECADI é 

responsável pelo programa de alfabetização de jovens e adultos do governo Lula, o 

Brasil Alfabetizado, criado em 2003. Para além da alfabetização, o governo federal 

propôs uma Educação de Jovens e Adultos atrelada à Educação Profissional, 

atendendo não só aos jovens, mas também aos alunos adultos (Brasil, 2011).  

Ainda sobre a Educação de Jovens e Adultos, os integrantes do Simpósio 

Analfabetismo e EJA no PNE do III Seminário de Educação Brasileira realizado na 

UNICAMP (2011), também apresentaram reflexões e propostas para o Projeto de Lei. 

Destacaram, por exemplo, que o Projeto mantinha uma lógica equivocada de 

focalização etária e a questão da educação como um direito de todos seguia negada; 

não indicava quem são os sujeitos que em sua maioria são demandantes de educação 

no país; não indicava políticas de Estado, estava pautado em programas; não 

contemplava as discussões feitas no Eixo Justiça Social, Educação e Trabalho: 

Inclusão, Diversidade e Igualdade da CONAE; a concepção de EJA repete a velha e 

desgastada concepção equivocada de erradicação do analfabetismo, visão 

preconceituosa que se constituiu historicamente, etc (Julião, 2016).  

Já como propostas (CONAE, 2010), o documento sugeria que fossem incluídos 

considerando que reconhecessem toda a riqueza que se discute hoje no Brasil em 

relação à EJA, dentre elas:  

superar a visão ultrapassada e genérica dos jovens e adultos; explicitar a produção histórica do 

analfabetismo e não a visão deste fato como anomalia; superar as propostas que negam a 

concepção real de quem são os sujeitos de direitos; ultrapassar a visão de educação 

compensatória e aligeirada que ainda marcam as ofertas de EJA, sejam em cursos ou exames; 

assumir a isonomia dos alunos da EJA frente aos demais alunos da educação básica no que 

tange a financiamento; perceber que a discussão da educação à distância como modalidade é 

um entrave para sua real compreensão, enquanto dimensão de ambiente de aprendizagem em 

rede, que com as tecnologias disponíveis hoje deveriam possibilitar que de fato os trabalhadores 

fossem mais sujeitos em todos os espaços que ocupam (CONAE, 2010). 
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Análise das metas do Plano Nacional de Educação de 2001 a 2011, ocorrida 

na Conferência Nacional de Educação (CONAE), em 2010: 

 Meta: Universalizar o Ensino Fundamental - em 2008, 2,4% dos brasileiros de 

7 a 14 anos ainda estavam fora da escola, uma queda de 1,1% em relação aos 

dados de 2001. Apesar do avanço e do percentual baixo, os números 

absolutos ainda assustam: são 680 mil crianças sem estudar - 450 mil delas 

negras e pardas, a maioria vivendo nas regiões Norte e Nordeste. 

 Meta: Implantar o Ensino Fundamental de 9 anos - em 2009, 59% das 

matrículas foram feitas no novo sistema de seriação (Gráfico 1). A expectativa 

é que em 2010 o índice tenha chegado à casa dos 100%. Os especialistas 

consideram a mudança um marco: com a garantia do ingresso na escola aos 6 

anos, as chances de que as crianças cheguem aos 7 ou 8 anos sabendo ler e 

escrever são maiores do que antes. O grande desafio, mais uma vez, é garantir 

a qualidade do ensino. 

 

Gráfico 1 – Matrículas no ensino fundamental em 2009 

 

 

 Meta: Incluir crianças, jovens e adultos - enquanto a previsão para 2010 é de 

100% de matrículas no Ensino Fundamental de 9 anos, o atendimento em EJA 

ficou distante do esperado. 

 Meta: Assegurar a EJA para 50% da população que não cursou o ensino 

regular - entre 2001 e 2007, 10,9 milhões de pessoas fizeram parte de turmas 

de Educação de Jovens e Adultos (veja o Gráfico 1, acima). Parece muito, mas 

representa apenas um terço dos mais de 29 milhões de pessoas que não 

chegaram à 4ª série e seria o público-alvo dessa faixa de ensino. A inclusão da 

EJA no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) representou uma fonte 
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de recursos para ampliar a oferta, mas não atacou a evasão, hoje em 

alarmantes 43%. 

 Meta: Reduzir em 50% a repetência e o abandono - com prazo de execução 

até 2006, a meta tinha uma dupla ambição: melhorar o fluxo escolar (reduzindo 

a chamada distorção idade-série) e garantir a aprendizagem (evitando a 

progressão automática de alunos que não atingiram as expectativas para cada 

etapa). No que diz respeito ao abandono, os resultados são bons: entre 2001 e 

2007, os índices no Ensino Fundamental caíram de 9,6 para 4,8% (exatos 

50%). Mas a reprovacão, por sua vez, aumentou de 11 para 12,1% no mesmo 

período, mantendo-se num patamar muito elevado em relação aos vizinhos de 

América Latina e Caribe, que ostentam índices em torno de 4%. A 

porcentagem de estudantes do Ensino Fundamental com idade acima da 

recomendada para a série que cursam caiu 35%, mas segue alta: 25,7% (um 

em cada quatro alunos), segundo dados de 2007. 

 Meta: Erradicar o analfabetismo até 2010 - o programa Brasil Alfabetizado, do 

Governo Federal, atendeu quase 10 milhões de pessoas nesta década 

(segundo o PNE, o total deveria ter sido atingido em 2006). Mas, entre 2001 e 

2008, a taxa de analfabetismo caiu apenas de 13% (16 milhões de pessoas) 

para 10% (14,5 milhões). Isso se explica, entre outros fatores, porque o 

programa atingiu mais analfabetos funcionais (com noções rudimentares de 

leitura e escrita) do que absolutos - que, de acordo com dados de 2005, 

representavam só 27% dos inscritos. 

 Meta: Atender 50% das crianças de até 3 anos e 80% das de 4 e 5 anos - a 

oferta de vagas na Educação Infantil apresenta duas situações distintas. 

Enquanto na pré-escola faltam apenas 2,4 pontos percentuais para atingir a 

meta proposta, na creche somente 17,1% das crianças são atendidas (Gráfico 

2), 33 pontos percentuais abaixo do esperado (CONAE, 2010).  

O acesso à Educação Infantil difere de acordo com o nível de atendimento. 

Desafio maior é a ampliação de vagas para crianças de até 3 anos. 

Gráfico 2 – Percentual de acesso à educação infantil entre 2001 e 2007 
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 Meta: Aprimorar sistemas de informação e avaliação - com exceção da 

Educação Infantil, todos os outros níveis de ensino são avaliados pelo MEC (há 

também aferições em diversos estados e municípios). Destaque para o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que fornece um retrato da 

Educação no Brasil. 

 

Por último, um marco decorrente de muita disputa e de um processo amplo, 

envolvendo grande parte da sociedade, teve sua culminância com a aprovação do 

Plano Nacional de Educação (PNE) em 2014, cuja vigência foi estabelecida até 2024 

(Carvalho, 2003, p. 56). Ao ser sancionado sem vetos, a Lei n.º 13.005, de 25 de junho 

de 2014, fez entrar em vigor o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 – o 

segundo PNE aprovado por lei. 

Na redação dada pelo constituinte, o Artigo 214 da Carta Magna previu a 

implantação legal do Plano Nacional de Educação. De acordo com Paiva (2016, p. 94), 

ao alterar tal artigo, contudo, a Emenda Constitucional (EC) n.º 59/2009, Meta 9 do 

PNE estabeleceu a elevação da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou 

mais para 93,5% até 2015, o que de pronto se observa não ter sido cumprida (o IBGE 

registra 8,5% de analfabetismo entre os de mais de 15 anos), prescrevendo para o 

final de sua vigência (2024), a ―erradicação‖ do analfabetismo absoluto e a redução 

em 50% da taxa de analfabetismo funcional (Paiva, 2016).  

Para esta meta, a contradição mais evidente sempre se colocou na concepção 

mantida com o termo erradicação, cujo sentido historicamente está associado à 

percepção de que não saber ler e escrever decorre de um mal, de uma patologia dos 

sujeitos, cuja cura depende de ações médicas, de saúde pública, e que jamais foi visto 

como resultante da desigualdade social de uma sociedade de classes, em que a 

pobreza e a miséria alimentam o mito de que não aprendem porque são pobres, e não 

de que são pobres justamente porque a eles não tem sido assegurada a igualdade de 

oportunidades para que aprendam o que a sociedade valoriza e torna legítimo para 

―ser alguém na vida‖ (Paiva, 2016, p. 57). 

Entende-se por Educação Infantil no PNE 2001/2010 (Brasil, 2010):  

 Creche – 0 a 3 anos  

 Pré-escola – 4 e 6 anos. Ampliar a oferta de educação infantil de forma 

a atender, em cinco anos, a 30% da população de até 3 anos de idade 

e 60% da população de 4 e 6 anos (ou 4 e 5 anos) e, até o final da 

década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das 

de 4 e 5 anos.  

Entende-se por Educação Infantil no PNE 2011/2020:  
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 Creche – 0 a 3 anos.  

 Pré-escola – 4 e 5 anos. A 1ª Meta no PNE 2011/2020 é Universalizar, 

até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 

anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final 

da vigência. 

O Plano Nacional de Educação 2011-2020, apresentado como projeto de lei n° 

8.035 de 2010, está estruturado em 12 artigos e 20 metas, seguidas das estratégias 

específicas de concretização. O Artigo 2º do projeto de lei se refere especificamente 

as diretrizes para a educação brasileira no próximo decênio: 

 I - erradicação do analfabetismo;  

 II - universalização do atendimento escolar;  

 III - superação das desigualdades educacionais;  

 IV - melhoria da qualidade do ensino;  

 V - formação para o trabalho; 

 VI - promoção da sustentabilidade socioambiental;  

 VII - promoção humanística, científica e tecnológica do país;  

 VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto;  

 IX - valorização dos profissionais da educação;  

 X - difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão 

democrática da educação (Brasil, 2010). 

 

Conforme pode ser observado no Gráfico 3, apesar do aumento verificado no 

percentual de pessoas de 16 anos de idade que concluíram pelo menos o Ensino 

Fundamental, no período entre 2004 e 2013 (aumento de 13,7%), o País ainda está 

muito distante da meta estabelecida pelo PNE para 2024, de que ao menos 95% dos 

estudantes concluam essa etapa na idade recomendada (o aumento no indicador terá 

que ser de 28,3% para atingi-la). 

 

Gráfico 3 – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental 

concluído no Brasil  

 
Fonte: PNAD /IBGE, Elaborado pela DIRED/INEP. 
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Após análise das metas do Plano Nacional de Educação de 2001, apresenta-se 

o Quadro 2, sobre as metas para o decênio 2011-2010. 

 
Quadro 2 

Metas do Plano Nacional de Educação para a década 2011-2020 

Metas  Descrição 
da meta 

Ação Estratégia 

Meta 1  Educação 
Infantil 

Universalizar, até 
2016, o atendimento 
escolar da população 
de 4 e 5 anos, e 
ampliar, até 2020, a 
oferta de educação 
infantil de forma a 
atender a 50% da 
população de até 3 
anos. 

1.2) Manter e aprofundar programa nacional de 
reestruturação e aquisição de equipamentos para 
a rede escolar pública de educação infantil, 
voltado à expansão e à melhoria da rede física de 
creches e pré-escolas públicas. 

Meta 2 Ensino 
Fundamental 
 

Universalizar o 
ensino fundamental 
de nove anos para 
toda população de 6 
a 14 anos. 
 

2.11) Universalizar o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade 
e aumentar a relação computadores/estudante 
nas escolas da rede pública de educação básica, 
promovendo a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação e da comunicação. 

Meta 3 Ensino 
Médio 

 Universalizar, até 
2016, o atendimento 
escolar para toda a 
população de 15 a 17 
anos e elevar, até 
2020, a taxa líquida 
de matrículas no 
ensino médio para 
85%, nesta faixa 
etária. 
 

3.8) Promover a busca ativa da população de 15 a 
17 anos fora da escola, em parceria com as áreas 
da assistência social e da saúde. 
3.11) Universalizar o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade 
e aumentar a relação computadores/estudante 
nas escolas da rede pública de educação básica, 
promovendo a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação e da comunicação nas 
escolas da rede pública de ensino médio. 
3.12) Redimensionar a oferta de ensino médio 
nos turnos diurno e noturno, bem como a 
distribuição territorial das escolas de ensino 
médio, de forma a atender a toda a demanda, de 
acordo com as necessidades específicas dos 
estudantes. 
 

Meta 7 Média Ideb 
de 2011 a 
2021  

Atingir as médias 
nacionais para o 
IDEB: 
Ensino básico 4,6 a 
6,0. 
Ensino Fundamental 
3,9 a 5,5. 
Ensino médio 3,7 a 
5,2. 
 

7.7) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 
educacionais e de inovação das práticas 
pedagógicas nos sistemas de ensino, que 
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos estudantes. 
7.11) Prover equipamentos e recursos 
tecnológicos digitais para a utilização pedagógica 
no ambiente escolar a todas as escolas de ensino 
fundamental e médio. 
7.14) Garantir políticas de combate à violência na 
escola e construção de uma cultura de paz e um 
ambiente escolar dotado de segurança para a 
comunidade escolar. 
7.15) Implementar políticas de inclusão e 
permanência na escola para adolescentes e 
jovens que se encontram em regime de liberdade 
assistida e em situação de rua, assegurando-se 
os princípios do Estatuto da Criança e do 
Adolescente de que trata a Lei n.º 8.069, de 13 de 
julho de 1990. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
http://www.rizomas.net/politicas-publicas-de-educacao/364-plano-nacional-de-educacao-2011-2020-texto-completo-com-indice-de-metas.html#__RefHeading__203_1054689804
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Metas  Descrição 
da meta 

Ação Estratégia 

Meta 9 População 
com 15 anos 
ou mais 

Elevar a taxa de 
alfabetização da 
população com 15 
anos ou mais para 
93,5% até 2015 e 
erradicar, até 2020, o 
analfabetismo 
absoluto e reduzir em 
50% a taxa de 
analfabetismo 
funcional 
 

9.2) Implementar ações de alfabetização de 
jovens e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica. 

Meta 
10 

Educação 
profissional 
integrada 
aos anos 
finais do 
ensino 
fundamental 
e médio - 
EJA  

Oferecer, no mínimo, 
25% das matrículas 
de educação de 
jovens e adultos na 
forma integrada à 
educação profissional 
nos anos finais do 
ensino fundamental e 
no ensino médio. 
 

10.3) Fomentar a integração da educação de 
jovens e adultos com a educação profissional, em 
cursos planejados de acordo com as 
características e especificidades do público da 
educação de jovens e adultos, inclusive na 
modalidade de educação a distância. 
10.7) Institucionalizar programa nacional de 
assistência ao estudante, compreendendo ações 
de assistência social, financeira e de apoio psico-
pedagógico que contribuam para garantir o 
acesso, a permanência, a aprendizagem e a 
conclusão com êxito da educação de jovens e 
adultos integrada com a educação profissional. 
10.8) Fomentar a diversificação curricular do 
ensino médio para jovens e adultos, integrando a 
formação integral à preparação para o mundo do 
trabalho e promovendo a inter-relação entre teoria 
e prática nos eixos da ciência, do trabalho, da 
tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a 
organizar o tempo e o espaço pedagógicos 
adequados às características de jovens e adultos 
por meio de equipamentos e laboratórios, 
produção de material didático específico e 
formação continuada de professores. 

Fonte: Plano Nacional de Educação, Brasil, 2010. 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n.º 13.005, de 25 de 

junho de 2014, constituiu um marco fundamental para as políticas públicas brasileiras 

em que 20 metas conferiram ao País um horizonte para o qual os esforços dos entes 

federativos e da sociedade civil devem convergir com a finalidade de consolidar um 

sistema educacional capaz de concretizar o direito à educação em sua integralidade, 

dissolvendo as barreiras para o acesso e a permanência, reduzindo as desigualdades, 

promovendo os direitos humanos e garantindo a formação para o trabalho e para o 

exercício autônomo da cidadania (Brasil, 2014).  

 

No Quadro 3, apresenta-se somente as metas pertinentes ao assunto investigado:  

 

 

Quadro 3 
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Metas do Plano Nacional de Educação – Lei n.º 13.005/2014 

Metas Descrição Ação 

Meta 1 Educação 

infantil 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da 

vigência deste PNE. 

Meta 2 Ensino 

Fundamental 

Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 

14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na 

idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Meta 3 Ensino 

Médio 

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para 85%. 

Meta 4 Educação 

Especial/Incl

usiva 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Meta 5 Alfabetizaçã

o  

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino 

fundamental. 

Meta 6 Educação 

Integral 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação 

básica. Aprendizado adequado na idade certa Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a atingir as melhores médias nacionais 

para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

Meta 8 Escolaridade 

Média 

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste 

Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 

País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e 

não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

Meta 9 Alfabetizaçã

o de Jovens 

e Adultos 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 

93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, ―erradicar o 

analfabetismo absoluto‖ e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 

10 

Educação de 

Jovens e 

Adultos 

integrada à 

Educação 

Profissional 

 

 

Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, 

nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

Metas Descrição Ação 
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Meta 

11 

Educação 

Profissional 

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no 

segmento público. 

Meta 

12 

Educação 

Superior 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no 

segmento público. 

Fonte: Plano Nacional de Educação – Brasil, Lei n.º 13.005/2014. 

 

Para Bittencourt (2017), a adoção dos objetivos de aprendizagem como 

princípio organizador do currículo, termo que aparece na publicação da primeira 

versão da Base Nacional Comum Curricular, em 2015, sem nenhuma espécie de  

referência. Entretanto, na segunda versão da Base (Brasil, 2016), pode-se perseguir 

sua filiação conceitual a partir do rodapé que cita o Glossário de Terminologia 

Curricular (UNESCO, 2016, p. 25).  

Neste Glossário encontram-se definidos os diversos termos da Base, como os 

objetivos de aprendizagem, que são a ―especificação da aprendizagem a ser 

alcançada ao término de um programa ou de uma atividade educacional‖ (UNESCO, 

2016, p. 68). Trata-se de um dos documentos publicados pela UNESCO a respeito das 

metas e princípios norteadores da educação mundial, com o intuito de tecer e divulgar 

as diretrizes da Educação para Cidadania Global (ECG), que parece constituir o 

núcleo do contexto de influência da Base.  

Descreve Bittencourt (2017), os princípios norteadores da Educação para 

Cidadania Global estão explicados em diversas publicações da UNESCO a partir de 

2012, entre as quais se destaca dois, o documento denominado Repenser l´Éducation: 

vers un bien commun mondial, de 2015 e o documento traduzido para o português e 

publicado em 2016, Educação para Cidadania Global (UNESCO, 2016).  

No primeiro (UNESCO, 2015) encontram-se dois argumentos importantes para 

a compreensão da Educação para Cidadania Global. Primeiramente, a reafirmação do 

paradigma norteador da educação mundial anunciado desde o Relatório Delors, 

datado de 1996 (UNESCO, 2010) que propôs os quatro pilares da educação e serviu 

de fundamento aos princípios educativos dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(Bittencourt, 2017). 

Em segundo lugar, a argumentação de que, desde então, identifica-se uma 

mudança importante no cenário mundial em relação à complexidade, à incerteza e à 

tensão que marcam a vida contemporânea, com situações de violência, exclusão 

social e intolerância em diversos países do mundo. Além disso, aprofundaram-se as 

mudanças climáticas e a degradação ambiental, o que torna urgente a adoção do 
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desenvolvimento sustentável como uma prioridade para as ações educativas 

(Bittencourt, 2017).  

Neste contexto, o documento propõe a adoção de uma abordagem humanista 

que reconhece princípios éticos universais e propõe uma educação em nível mundial 

que seja inclusiva e voltada para a humanidade: é necessário rejeitar os sistemas de 

aprendizagem que alienam o indivíduo e o tratam como uma mercadoria e as práticas 

sociais que dividem e desumanizam os povos (Bittencourt, 2017).  

Desenvolver ―uma educação inspirada em valores e princípios é de importância 

crucial para se atingir um desenvolvimento durável e pacífico‖ (UNESCO, 2015, p. 40).  

Nesta perspectiva, que sintetiza a base dos princípios da Educação para 

Cidadania Global, é afirmada a pertinência da noção de competências, cuja definição 

se refere à ―aptidão para utilizar o saber, compreendido no sentido amplo como o 

conjunto de informações, conhecimentos, saber fazer e saber ser em contextos 

específicos e em resposta a demandas definidas‖ (UNESCO, 2015, p. 42).  

As competências são redefinidas em relação à utilização dos saberes 

apropriados (informações, concepções, conhecimentos e valores), de maneira criativa 

e responsável, em situações específicas, a fim de que se busquem soluções coletivas 

e se estabeleçam novos laços com os outros. Entre as competências, são reforçadas 

as competências linguísticas e comunicativas associadas à capacidade de resolver 

problemas e ainda às aptidões cognitivas mais amplas como a reflexão lógica, a 

dedução, a síntese, a indução, etc. E ainda, diante do grande volume de informações 

disponíveis na Internet, são reafirmados os princípios do aprender a aprender e da 

aprendizagem ao longo da vida (Bittencourt, 2017).  

No documento Educação para Cidadania Global (UNESCO, 2015) prossegue 

afirmando que um currículo adequado à Educação para Cidadania Global deve partir 

de questionamentos e não de respostas, pois abarca o respeito à diversidade, 

contrapondo-se a qualquer tipo de dominação cultural, assim como a estereótipos e 

preconceitos. A Educação para Cidadania Global propõe uma educação intercultural 

que leva em conta a pluralidade das sociedades que devem buscar um equilíbrio entre 

pluralismo, diante das demandas locais e valores universais.  

O documento afirma ainda, a respeito das políticas curriculares, que ―os 

conteúdos ensinados devem estar impregnados de princípios de justiça social e 

econômica, de igualdade e de gestão responsável do meio ambiente que constituem 

os pilares do desenvolvimento durável‖ (UNESCO, 2015, p. 44).  
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1.3. Educação para Jovens e Adultos - EJA  

 

Embora já tenhamos falado da EJA, importa aqui detalhar mais este tipo de 

educação no Brasil, pois a população da nossa amostra é, potencialmente, um dos 

públicos. Durante algumas décadas, a EJA foi configurada somente como Educação 

de Adultos, objetivando, principalmente, a alfabetização destas pessoas. Nos últimos 

anos, o que se observa é a juvenilização das turmas de EJA. Antes, a EJA era 

procurada mais por adultos, mas constata-se que os estudantes são bastante jovens.  

O ensino para jovens, adultos e idosos vem se consolidando ao longo da 

história da educação no Brasil, devido, inicialmente, a movimentos populares e 

campanhas de alfabetização (Secretaria de Educação do Paraná, 2018). Em 1925, por 

meio da Reforma João Alves, surgiu o ensino noturno para jovens e adultos, com o 

intuito de atender aos interesses da classe dominante que iniciava um movimento 

contra o analfabetismo, mobilizado por organismos sociais e civis cujo objetivo 

também era o de aumentar o contingente eleitoral, uma vez que analfabetos eram 

impedidos de votar (Araújo e Oliveira, 2014).  

A Constituição Federal de 1934 instituiu no Brasil a obrigatoriedade e a 

gratuidade do ensino primário para todos, com o intuito de diminuir os índices de 

analfabetismo no país, que nessa época alcançava 69,9%, tomando por base a 

população de 15 anos ou mais anos de idade (Secretaria de Educação do Paraná, 

2018).  

Até 1940, esse índice foi reduzido em 13,7%. Nesse mesmo ano, a EJA foi 

tema de política educacional, sendo referendada pela dotação de 25% dos recursos 

do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP), destinado, especificamente, ao ensino 

da população adulta analfabeta. (Secretaria de Educação do Paraná, 2018). 

A partir da década de 1960, criou-se uma nova perspectiva na educação 

brasileira, fundamentada nas ideias e experiências desenvolvidas por Paulo Freire, um 

professor que, pelo seu trabalho de 15 anos como diretor do serviço de extensão 

cultural na Universidade do Recife, acumulou experiências no campo da educação de 

adultos. Freire idealizou e criou um sistema de alfabetização que associava o 

processo de alfabetização à discussão dos problemas/adversidades vivenciados pelo 

educando. Essa nova perspectiva também estava associada ao contexto de 

efervescência dos movimentos que valorizavam, em especial, a cultura popular como 

instrumento para estimular e mobilizar a população não alfabetizada a se organizar e 

procurar a sua devida escolarização (Secretaria de Educação do Paraná, 2018). 

Dentre as experiências de educação popular daquele período, destacaram-se: 
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 Movimento de Educação de Base (MEB), em 1961, patrocinado pelo 

governo federal e pela Conferência dos Bispos do Brasil;  

 Centros Populares de Cultura (CPC), ligados à União Nacional dos 

Estudantes (UNE); 

 I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular; Mobilização 

Nacional contra o Analfabetismo (MNCA), que incorporava as campanhas pré-

existentes; Movimento de Cultura Popular (MCP), e; 

 Cruzada da Ação Básica Cristã (Cruzada ABC) (Paiva, 1987).  

Em 1963, a proposta de Paulo Freire foi adotada nacionalmente como 

orientação para a alfabetização de adultos, o que ficou conhecido como ―alfabetização 

em 40 horas‖. E, em janeiro de 1964, o governo federal deu início a execução do 

Plano Nacional de Alfabetização (PNA), para uma política nacional de alfabetização de 

jovens e adultos em todo o país, coordenada por Paulo Freire (Secretaria de 

Educação do Paraná, 2018). 

Em 1969, o MOBRAL começa a se distanciar da proposta inicial, mais voltada 

aos aspectos pedagógicos, pressionado pelo endurecimento do regime militar. 

Lançou-se então em uma campanha de massa, desvinculando-se de propostas de 

caráter técnico, muitas delas baseadas na experiência dos seus funcionários no 

período anterior a 1964. Passou a se configurar como um programa que, por um lado, 

atendesse aos objetivos de dar uma resposta aos marginalizados do sistema escolar 

e, por outro, atendesse aos objetivos políticos dos governos militares (Haddad e 

Pierro, 2000). 

[...] buscava-se ampliar junto às camadas populares as bases sociais de legitimidade do regime, 

no momento em que esta se estreitava junto às classes médias em face do AI-5, não devendo 

ser descartada a hipótese de que tal movimento tenha sido pensado também como instrumento 

de obtenção de informações sobre o que se passava nos municípios do interior do país e na 

periferia das cidades e de controle sobre a população. Ou seja, como instrumento de segurança 

interna (Paiva, 1982, p. 99). 

 Na década de 1970, foi implantado pelo governo federal o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), como um programa de alfabetização de 

adolescentes e adultos para substituir, sob o respaldo da Lei n.º 5.379/67. Esse 

programa acontecia fora da escola, com instrutores não necessariamente professores, 

tendo o apoio de prefeituras e material didático específico advindo do Ministério de 

Educação e Cultura (MEC). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 1970 os índices de analfabetismo no Brasil eram de 33,6% e em 1980 teria 

sido reduzido para 25,4% (Secretaria de Educação do Paraná, 2018). 

Em 1985, o Mobral foi substituído pela Fundação Nacional para Educação de 

Jovens e Adultos (EDUCAR). No ano seguinte, foi criada uma comissão especial para 
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formular as diretrizes políticas pedagógicas, tendo como objetivos: articular o sistema 

de ensino supletivo, a política nacional de Educação de Jovens e Adultos e ensino de 

1º grau, e promover a formação e o aperfeiçoamento de educadores, produção de 

material didático e a avaliação das atividades. Como sua concepção era de 

descentralização, permitiu ações de fomento e apoio técnico dos municípios, dos 

estados e da sociedade civil organizada. (Secretaria de Educação do Paraná, 2018). 

Essas modificações nas ações voltadas para o público jovem e adulto 

fundamentavam-se na conquista do direito universal ao Ensino Fundamental público e 

gratuito, independentemente de idade, consagrado no Artigo 208 da Constituição 

Federal de 1988. Estabeleceu-se assim o prazo de dez anos para a erradicação do 

analfabetismo, pelas Disposições Transitórias da Constituição, e que os governos e a 

sociedade civil deveriam concentrar esforços não só para isto, mas também para a 

universalização do Ensino Fundamental.  

Apesar dos ganhos efetivos para a garantia da manutenção dos direitos, a 

Fundação Educar foi extinta em 1990. Este mesmo ano foi declarado, pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), como o Ano Internacional da Alfabetização. 

Foi também em 1990 que aconteceu a Conferência Mundial para a Educação para 

Todos, sendo o Brasil signatário da ONU (Secretaria de Educação do Paraná, 2018). 

A partir de dezembro de 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/96), o jovem analfabeto passa a ser objeto de 

legislação, com uma seção com dois artigos destinados a jovens e adultos, inserindo, 

assim, pela primeira vez no âmbito legislativo, o que se pode qualificar de uma 

categoria diferente, conforme vimos anteriormente no tópico legislação educacional 

(Brasil, 1996). 

Esses documentos buscam fundamentar conceitualmente a EJA, destacando a 

obrigatoriedade da Educação Básica como direito subjetivo, inclusive para os 

educandos que não tiveram oportunidade de estudo em ―idade própria‖, assegurando 

uma nova oportunidade de acesso ao direito à escolarização formal, a saber (Brasil, 

2016): 

 Resolução CNE/CEB n.º 2, de 19 de maio de 2010, que institui as Diretrizes Nacionais 

para a oferta de educação para jovens e adultos em privação de liberdade nos estabelecimentos 

penais. 

 Resolução CNE/CEB n.º 3, de 15 de junho de 2010, que institui as Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos (DOEJA), definindo a duração dos cursos da 

EJA e a idade mínima para ingresso nesses, tanto para os cursos presenciais quanto para a EJA 

desenvolvida por meio da Educação a Distância (EaD), (Brasil, 2010). 
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 Resolução CNE/CEB n.º 3, de 13 de maio de 2016, que define as Diretrizes Nacionais 

para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

 Resolução CNE/CEB n.º 4, de 30 de maio de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes 

Operacionais para a remição de pena pelo estudo de pessoas em privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro (Brasil, 2016). 

O contexto da EJA apresentado na Tabela 1 repõe um debate que foi intenso 

nos últimos dez anos, de 2003 até 2013, sobre quem de fato são os sujeitos da EJA, 

por isso esses dados do quantitativo de adolescentes que ainda não concluíram 

ensino fundamental é tão relevante. 

 

Tabela 1. Público da EJA com 15 a 17 anos que não concluíram ensino fundamental e não 
estão frequentando escola em 2013 

 
Fonte: PNAD /IBGE (Brasil, 2013). 

 

Os dados da população jovem, adulta e idosa são ainda mais alarmantes. 

Observe que na medida em que o corte etário aumenta, cresce também o número de 

pessoas sem frequentar a escola (Machado, 2016). 

 
Tabela 2. Público da EJA com 18 anos e mais que não concluíram ensino médio e não estão 
frequentando escola em 2013 

 
Fonte: PNAD /IBGE (Brasil, 2013). 

 

Um terço da juventude brasileira, que deveria demandar à Educação Superior, 

nem sequer concluiu a educação básica e não tem perspectiva de fazê-lo. Até para os 

mais céticos, cujo debate sobre o direito a educação deveria se concentrar na faixa 

etária de crianças e jovens, resulta um desconforto verificar que o país que se coloca 
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entre as dez primeiras potências, em termos da economia mundial, tem mais da 

metade de sua população adulta, economicamente ativa, sem educação básica e sem 

perspectivas de concluí-la (Machado, 2016).  

A educação, em todos os níveis de ensino e também na EJA, passou a ser 

considerada um lugar fecundo para a realização de atividades de prevenção ao uso de 

drogas e da promoção de saúde articuladas, pelo fato de se inserir em específicos 

contextos que possuem suas peculiaridades culturais, históricas, regionais e 

municipais (Dalbosco e Pereira, 2013). 

 Nas sociedades contemporâneas o sucesso escolar constitui não apenas uma 

preocupação omnipresente de professores, estudantes e as suas famílias, mas é 

igualmente um tema central na agenda politica e mediática. Assim, tem-se afirmado a 

convicção de que o êxito na e da escola é um fator importante para o 

desenvolvimento, a integração e o bem-estar, quer de cada indivíduo, quer dos grupos 

e da sociedade como um todo (Veloso e Abrantes, 2013). 

No ano de 2014 a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 

parceria com a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e outras 

Drogas/DAPES/SAS/MS e com a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em 

Saúde (SGTES/MS), pactuaram mais de 10.000 vagas de cursos à distância em três 

temas estratégicos para educação permanente de profissionais de todos os pontos de 

atenção da RAPS do Brasil, com a seguinte distribuição: 

 7.000 vagas para o curso Demandas Associadas ao Consumo de Álcool e Outras 

Drogas, para profissionais de nível médio e universitário; 

 1.500 vagas para o curso Saúde Mental Infanto-juvenil, para profissionais de nível 

universitário; 

 1.500 vagas para o curso Atenção à Crise em Saúde Mental, para profissionais de nível 

universitário (Brasil, 2015, p. 38). 

 

A preocupação com a temática da Educação e Formação não é só no Brasil: 

desde há vários anos que são uns dos eixos prioritários do Governo Constitucional de 

Portugal (Moreira, 2016). Versa sobre o absentismo e a desqualificação escolar, a 

certeza, de que ambas geram influências nefastas, seja a curto, médio ou longo prazo, 

nos mais variados níveis da sociedade (económico, social, cultural) (Moreira, 2016).  

De acordo com Zanelatto (2018), agora é necessário, mais do que nunca, 

analisar a mídia nas escolas. As crianças e os adolescentes são bombardeados para 

aderir ao uso de álcool, tabaco ou medicamentos através da mídia, de forma absurda, 

sendo assim, é possível incluir no currículo lições que abranjam a literatura da mídia. 

Os alunos devem entender as técnicas de persuasão usadas pela propaganda e 
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perceber o caráter manipulador da propaganda, para poderem tomar as próprias 

decisões em relação ao uso de álcool, tabaco ou medicamentos. 

Na esteira desses princípios, um rol de críticas sociais irrompe. A capacidade 

persuasiva e de penetração da publicidade se tornou preocupação e alvo constante de 

críticos sociais. Alguns deles consideram como manipuladores inescrupulosos os 

anunciantes que se valem de recursos persuasivos, por vezes diluídos e disfarçados 

em conteúdos de entretenimento, com a única finalidade de alcançar vendas e obter 

lucro, a que preço for. Outros consideram louvável como alguns anunciantes cumprem 

um papel de responsabilidade social pela manutenção da economia, mesmo quando 

impulsionados por uma criatividade que incentiva o consumo desenfreado (Covaleski, 

2015, p. 464).  

As políticas sobre drogas não deveriam ter como foco somente o seu uso ou na 

tentativa de eliminar a sua produção como direciona a política proibicionista, mas sim, 

em investir na educação com informação nítida sobre seus efeitos para que os sujeitos 

possam usar drogas sem causar maiores danos à sua vida, e para aqueles que fazem 

uso prejudicial, seja garantido acesso ao cuidado no modelo da atenção psicossocial, 

a partir da premissa da Redução de Danos (Teixeira, Ramôa, Engstrom e Ribeiro, 

2017). 

Para Soares (2015), no âmbito da ética, o texto das Diretrizes afirma que o 

ensino fundamental deve ter como referências conceitos como justiça, solidariedade, 

liberdade e autonomia, o que compreende, entre outras providências, ―combater e 

eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação‖. No âmbito da política, a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação aponta para o reconhecimento dos direitos e deveres 

concernentes à prática da cidadania, entre os quais está o direito à expressão 

comunicativa, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Continua o mesmo autor em seus relatos, quanto aos valores estéticos, o 

documento iguala o cultivo da sensibilidade ao da racionalidade, propondo como 

objetivo da educação ―o enriquecimento das formas de expressão e do exercício da 

criatividade; de valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente as 

da cultura brasileira; de construção de identidades plurais e solidárias‖. É justamente 

pelo anúncio, por parte do CNE, de que os fundamentos da nova proposta associam 

ética, política e estética, que o campo transdisciplinar da Educomunicação se sente 

estimulado a empreender um diálogo permanente com os educadores que têm sob 

sua responsabilidade a missão de acompanhar as crianças e os adolescentes, em 

seus processos de descoberta e de construção do mundo que os rodeia (Soares, 

2015). 
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A Constituição Federal Brasileira de 1988, no artigo 227, declara que ―É dever 

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão‖ (Brasil, 2010, p.1). 

Nessa expressão legal, as crianças são inseridas no mundo dos direitos 

humanos e são definidos não apenas o direito fundamental da criança à provisão 

(saúde, alimentação, lazer, educação lato senso) e à proteção (contra a violência, 

discriminação, negligência e outros), como também seus direitos fundamentais de 

participação na vida social e cultural, de ser respeitada e de ter liberdade para 

expressar-se individualmente. Esses pontos trouxeram perspectivas orientadoras para 

o trabalho na Educação Infantil e inspiraram inclusive a finalidade dada no artigo 29 da 

Lei n.º 9.394/96 às creches e pré-escolas (Brasil, 2010, p. 90). 

A Legislação Brasileira trata nas Diretrizes Organicamente articuladas, a base 

comum nacional e a parte diversificada que são organizadas e geridas de tal modo 

que também as tecnologias de informação e comunicação perpassem 

transversalmente a proposta curricular desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, 

imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos (Brasil, CNE, 2010).  

Ambas possuem como referência geral o compromisso com saberes de 

dimensão planetária para que, ao cuidar e educar, seja possível à escola conseguir:  

 ampliar a compreensão sobre as relações entre o indivíduo, o trabalho, a sociedade e a 

espécie humana, seus limites e suas potencialidades, em outras palavras, sua identidade 

terrena; 

 adotar estratégias para que seja possível, ao longo da Educação Básica, desenvolver o 

letramento emocional, social e ecológico; o conhecimento científico pertinente aos diferentes 

tempos, espaços e sentidos; a compreensão do significado das ciências, das letras, das artes, do 

esporte e do lazer; 

 ensinar a compreender o que é ciência, qual a sua história e a quem ela se destina; 

 viver situações práticas a partir das quais seja possível perceber que não há uma única 

visão de mundo, portanto, um fenômeno, um problema, uma experiência podem ser descritos e 

analisados segundo diferentes perspectivas e correntes de pensamento, que variam no tempo, 

no espaço, na intencionalidade; 

 compreender os efeitos da ―infoera‖, sabendo que estes atuam, cada vez mais, na vida 

das crianças, dos adolescentes e adultos, para que se reconheçam, de um lado, os estudantes, 

de outro, os profissionais da educação e a família, mas reconhecendo que os recursos midiáticos 

devem permear todas as atividades de aprendizagem.  (Brasil, Diretrizes Curriculares de 

Educação Básica, 2010, p.35). 
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Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Base (2010), 

ações devem ser contempladas no Projeto Político Pedagógico nos ambientes 

escolares para educação básica, quais sejam aqui recortadas as mais pertinentes para 

este diálogo: 

 VI – considere como núcleo central das aprendizagens pelos sujeitos do processo 

educativo (gestores, professores, técnicos e funcionários, estudantes e famílias) a curiosidade e 

a pesquisa, incluindo, de modo cuidadoso e sistemático, as chamadas referências virtuais de 

aprendizagem que se dão em contextos digitais;  

 VII – preveja a formação continuada dos gestores e professores para que estes tenham 

a oportunidade de se manter atualizados quanto ao campo do conhecimento que lhes cabe 

manejar, trabalhar e quanto à adoção, à opção da metodologia didático-pedagógica mais própria 

às aprendizagens que devem vivenciar e estimular, incluindo aquelas pertinentes às Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC);  

 IX – a utilização de novas mídias e tecnologias educacionais, como processo de 

dinamização dos ambientes de aprendizagem;  

 X – a oferta de atividades de estudo com utilização de novas tecnologias de 

comunicação (Brasil, Diretrizes Curriculares Nacionais de Base, 2010). 

 

A exposição das crianças e adolescentes de praticamente todas as classes 

sociais no Brasil à mídia e, em particular, à televisão durante várias horas diárias tem, 

por sua vez, contribuído para o desenvolvimento de formas de expressão entre os 

alunos que são menos precisas e mais atreladas ao universo das imagens, o que 

torna mais difícil o trabalho com a linguagem escrita, de caráter mais argumentativo, 

no qual se baseia a cultura da escola (Brasil, Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental, 2010).  

O tempo antes dedicado à leitura perde o lugar para as novelas, os programas 

de auditório, os jogos irradiados pela TV, a Internet, sendo que a linguagem mais 

universal que a maioria deles compartilha é a da música, ainda que, geralmente, a 

partir de poucos gêneros musicais. Novos desafios se colocam, pois, para a escola, 

que também cumpre um papel importante de inclusão digital dos alunos. Ela precisa 

valer-se desses recursos e, na medida de suas possibilidades, submetê-los aos seus 

propósitos educativos (Brasil, CNE, 2010).  

Em consonância ao princípio e critérios mencionados, a Coordenação-Geral 

(Brasil, 2015), em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crimes (UNODC), consolidou ações preventivas e de promoção da saúde entre 

crianças, jovens e famílias. Foram selecionados três programas de prevenção do uso 

e abuso de álcool, tabaco, crack e outras drogas com êxito internacionalmente 

comprovado, os quais são: Unplugged, Good Behavior Game e Strengthening Families 

Programme (Brasil, 2015). 
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Estudos de relevância cultural foram realizados com o apoio de universidades 

federais brasileiras a fim de identificar e realizar ajustes de adaptação cultural e deram 

origem às versões nacionais dos programas (Brasil, 2015): 

 #Tamojunto (para adolescentes de 13 e 14 anos em escolas públicas) 

 Jogo Elos (para crianças de 6 a 10 anos em escolas públicas), e 

 Programa Fortalecendo Famílias (para famílias e adolescentes de 10 a 

14 anos em equipamentos da assistência social). 

 

                  
Figura 1. Capas dos materiais didáticos das metodologias preventivas ao uso de álcool e 

outras drogas dos Programas de Prevenção. 

Dados recolhidos sobre Prevenção do uso de álcool e outras drogas, Brasil, 2015, p. 41. 

 

Os primeiros resultados dos programas no Brasil apontam para efeitos como: 

adiamento do primeiro uso de substâncias e também redução do grau de consumo e 

abuso de álcool, tabaco e outras drogas entre o público a que se dirigem. Como 

resultado imediato, os programas apresentaram resultados na promoção de 

interações, habilidades de vida e fortalecimento de vínculos entre os (as) participantes 

mutuamente e dos (as) participantes com os serviços que ofertam os programas 

(Brasil, 2015). 

O Programa #Tamojunto de prevenção do uso de álcool e outras drogas 

destinado a educandos/as das séries finais do ensino fundamental (11-14 anos) 

aplicou 12 aulas realizadas pelo professor e 3 Oficinas de Pais realizadas pelos 

profissionais de saúde e educação, conduzido pelo professor no papel do facilitador.  

O Programa se baseia nos eixos: 

 desenvolvimento de habilidades de vida, e pensamento crítico frente às 

crenças normativas e informações;  
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 enfatiza o caráter interativo, estimula trocas constantes de experiências 

entre os educandos por meio de atividades lúdicas que integram elementos do 

estilo de vida dos/as adolescentes e suas crenças.   

Em 2013 foi realizado um pré-piloto com objetivo de adaptação cultural e, em 

2014, um piloto para verificação de efetividade, com um estudo controlado 

randomizado por pesquisadores (as) da UNIFESP e UFSC (Brasil, 2015).  

Há que se considerar que a multiplicação dos meios de comunicação e 

informação nas sociedades de mercado em que se vive contribui fortemente para 

disseminar entre as crianças, jovens e população em geral o excessivo apelo ao 

consumo e uma visão de mundo fragmentada, que induz à banalização dos 

acontecimentos e à indiferença quanto aos problemas humanos e sociais (Brasil, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 2010). 

Em Brasília, agosto de 1988, a V Conferência Brasileira de Educação levanta 

discussões e encaminha propostas para uma nova Lei de Diretrizes de Base. O 

documento final "Declaração de Brasília" assinala que a nova Lei de Diretrizes de 

Base deve ter como eixo a universalização do ensino fundamental e a organização de 

urn Sistema Nacional de Educação (Machado, 2016). 

Em grande parte, o que estas experiências defendiam era que se precisava 

reduzir tempo e conteúdo para que o aluno ―terminasse logo‖ o que vinha fazer, 

porque ele tinha pressa e o mercado de trabalho que o esperava, também. O 

argumento não é de todo falso, em geral, jovens e adultos que retornam a escola, de 

fato, não querem perder tempo, todavia a questão que se coloca é: mas o que é 

mesmo ganhar tempo? É sair de um processo de escolarização o quanto antes, não 

importa se o conhecimento foi ou não acessado e produzido ali, apenas ter um 

certificado? Será mesmo que o mercado de trabalho, há vinte anos e, sobretudo hoje, 

emprega trabalhadores apenas porque têm um certificado para apresentar? Essa 

visão, infelizmente, ainda se reproduz nas atuais escolas de EJA (Machado, 2016). 

A mesma autora reforça o balanço de 20 anos da aprovação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9.394, de 1996 (Brasil, 1996), 

pensando especificamente o campo da educação de jovens e adultos (EJA), necessita 

explicitar teórica e politicamente de que concepção de educação: 

 
Quadro 4 

Projeto de Lei n.º 101, de 1993, n.º 1.258, de 1988 

III - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola; (...)  

Capítulo XII 
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Artigo 56. A educação básica pública oferecerá alternativas adequadas às necessidades da 

população trabalhadora, jovem e adulta, e será regulada pelo respectivo sistema de ensino.  

Parágrafo Único – As alternativas referidas neste Artigo, incluirão, no mínimo: 

I - disponibilidade de aparelhagem e demais condições para recepção de programas de 

teleducação (sic) no local de trabalho, em empresas e órgãos públicos com mais de 100 (cem) 

empregados;  

II - oferta regular de ensino noturno, entendido como tal o oferecido a partir das dezoito horas, 

nos mesmos padrões de qualidade do diurno, e em escola próxima dos locais de trabalho e residência;  

III - alternativas de acesso a qualquer série ou nível, independentemente de escolaridade 

anterior, sem restrições de idade máxima, mediante avaliação dos conhecimentos e experiências, 

admitida, quando necessária. a prescrição de programas de estudos complementares em paralelo;  

IV - conteúdos curriculares centrados na prática social e no trabalho e metodologia de ensino-

aprendizagem adequada ao amadurecimento e experiência do aluno;  

V - organização escolar flexível, inclusive quanto à redução da duração da aula e do número de 

horas-aula, à matrícula por disciplina e a outras variações envolvendo os períodos letivos, a carga horária 

anual e o número de anos letivos dos cursos;  

VI - professores especializados;  

VII - programas sociais de alimentação, saúde, material escolar e transporte, independentemente 

do horário e da modalidade de ensino, financiados com recursos específicos;  

VIII - outras formas e modalidades de ensino, que atendam as demandas dessa clientela, nas 

diferentes regiões do país.  

Artigo 57. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si, que incluirão:  

I - ações junto dos empregadores, mediando processos de negociação com os trabalhadores, 

fiscalizando o cumprimento das normas legais, e criando incentivos e estimule, inclusive de natureza 

fiscal e creditícia, para as empresas que facilitem a educação básica dos seus empregados;  

II - ações diretas do Estado, na condição de empregador, por si e por suas entidades vinculadas 

e empresas públicas.  

Parágrafo único. O valor de bolsas de estudos ou outros benefícios educacionais, concedidos 

pelos empregadores a seus empregados, não será considerado, para nenhum efeito, como utilidade e 

parcela salarial, não integrando a remuneração do empregado para fins trabalhistas, previdenciários ou 

tributários. (…)  

Capítulo XX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Artigo 114. Em cumprimento ao que dispõe o Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias:  

I - os Poderes Públicos mobilizarão os setores organizados da sociedade, em esforço conjunto 

para a eliminação do analfabetismo e a universalização do ensino fundamental;  

II - as instituições públicas de ensino superior e médio que atuem na formação de profissionais 

de educação participarão, de forma específica, desse esforço conjunto, mediante as seguintes 

contribuições, dentre outras:  

a) oferta intensiva de cursos de formação de alfabetizadores;  

b) reciclagem de professores que atuam no ensino fundamental, na alfabetização e na educação 

de jovens e adultos;  

c) elaboração de material didático adequado ao ensino fundamental, à alfabetização e a 

educação de jovens e adultos;  
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d) realização de projetos de pesquisa e de extensão, voltados para a solução de problemas 

ligados à alfabetização e à universalização do ensino fundamental;  

e) cessão de espaço para programas de alfabetização;  

f) liberação de tempo de professores, servidores e alunos, quando for o caso, as devidas 

compensações, para dedicação de determinados períodos de tempo, em cada semestre, a atividades 

diretas de alfabetização de jovens e adultos;  

III - as empresas e os Poderes Públicos articular-se-ão para o desenvolvimento de programas de 

alfabetização de empregados adultos;  

IV - os planos nacionais, estaduais e municipais de educação, nos próximos dez anos, 

isoladamente, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das aplicações estabelecidas no Artigo 212 da 

Constituição Federal, às metas de erradicação do analfabetismo e de universalização do ensino 

fundamental;  

V - o ensino médio, na modalidade Normal, receberá investimento para a sua expansão e 

melhoria qualitativa.  

Artigo 115 o primeiro Plano Nacional de Educação a ser elaborado na forma prevista no Artigo 

105 desta Lei, deverá abranger período de cinco anos, a partir do ano seguinte ao da publicação da 

presente Lei, e observará os seguintes objetivos prioritários:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do ensino público fundamental, inclusive para jovens e adultos trabalhadores; 

(…)  

VI - estímulo à formação para o trabalho, assegurada a educação básica comum;  

VII - expansão e melhoria do ensino noturno em todos os níveis; (…).  

Fonte: Projeto de Lei n.º 101, de 1993, n.º 1.258, de 1988, Brasil, 1993. 

 

Abaixo se apresenta o Quadro 5, listando os artigos pertinentes a educação 

previstos na Lei n.º 9394/96: 

Quadro 5 

Lei n.º 9.394, de 1996 – atualizada até 2013  

Do Direito à Educação e do Dever de Educar  

Artigo 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 

de:  

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, (…)  

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os 

concluíram na idade própria; (Redação dada pela Lei n.º 12.796, de 2013) (...)  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola; (...)  

Seção V  

Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.  

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 

características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  
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§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si.  

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação 

profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei n.º 11.741, de 2008).  

Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 

base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de 

conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.  

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão 

aferidos e reconhecidos mediante exames.  

Fonte: Diário do Congresso Nacional, Seção II, 1993, pp. 4830-4874.  

 

As diferenças entre o Projeto de Lei resultante dos debates dos anos de 1988 a 

1993, na Câmara dos Deputados, e o texto aprovado em 1996, se destacam 

primeiramente pela sua extensão. Havia uma preocupação com o detalhamento de 

responsabilidades e ações que deveriam ser assumidas pelos governos e pela 

sociedade civil no projeto original. Outra diferença significativa é a ênfase na 

caracterização específica de uma modalidade para trabalhadores, pensada nas 

condições e contradições do mundo do trabalho, mas também numa clara 

determinação de garantia de direitos aos jovens e adultos não escolarizados e 

seguiam sendo responsáveis pela produção da riqueza no País (Machado, 2016).  

Por último, cabe destacar que a ênfase dada à questão da alfabetização de 

jovens e adultos no Projeto de Lei n.º 101, de 1993, no Capítulo das Disposições 

Gerais e Transitórias, colocava o tema como, efetivamente, de responsabilidade do 

poder público, enquanto coordenador de ações que buscassem o enfrentamento desta 

questão, tratando a alfabetização como parte integrante da formação básica dos 

trabalhadores.  

Analisando o texto aprovado em 1996 e suas alterações até o presente, pode-

se considerar uma dupla derrota para o campo da EJA: 

 Primeiro, a clara perda de identidade de uma modalidade para 

trabalhadores, que deveria ser assumida por eles e pela sociedade 

como um todo, envolvendo o Estado como propositor da política 

educacional e o comprometimento dos segmentos de empregadores, 

sindicatos e instituições formadoras de educadores numa ação 

coordenada.  

Isto, Machado (2016) nos leva a segunda derrota, de um passado que não 

passou: a Lei n.º 9.394, de 1996 é a reafirmação da perspectiva de suplência, 

expressa nos artigos 37 e 38, que poderia ter sido superada se a redação pudesse se 
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concentrar em garantir as ofertas diferenciadas de educação básica para a 

modalidade. Todavia, o ano de 1996 não foi marcado, para a EJA, apenas por essa 

infeliz alteração na Lei de Diretrizes de Bases. Houve um movimento significativo de 

debates sobre a educação de adultos, mobilizado pela UNESCO, em preparação à V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (V CONFINTEA), que se realizou 

em 1997 em Hamburgo, na Alemanha.  

Esse debate remete a outra parte do passado da EJA que não passou, que é a 

influência de organismos internacionais, em especial a UNESCO, desde a I 

CONFINTEA em 1947, nos rumos que a política educacional dos países-membros 

deveriam assumir. Estas conferências internacionais demandam que os países-

membros elaborem um diagnóstico da realidade da educação de adultos, que nos 

primeiros anos foram muito focados em dados de analfabetismo (Machado, 2016).  

O documento brasileiro elaborado nesses encontros foi tão verdadeiro da crise 

que vivia a EJA no Brasil, naquele contexto de 1996, que nem o MEC o aceitou para 

apresentar na conferência regional, que reuniria as contribuições dos países da 

América Latina e Caribe. O que é relevante para a discussão nesse artigo, de todo 

esse contexto de 1996, é que, a partir dele, sujeitos históricos importantes na luta pela 

defesa da educação para todos se encontraram e passaram a unir esforços, a fim de 

buscar a concretização de políticas para o campo (Machado, 2016).  

 

Tabela 3. Matrícula na EJA em cursos presenciais – 1997-2014 

 

    
Fonte: Machado, 2016, p.443, Censo Escolar da Educação Básica. INEP. (Brasil, 1997 a 
2014). 

* A partir de 2007, o Censo Escolar da Educação Básica passou a registrar 
informações por aluno, individualmente. Antes, eram contabilizados totais de alunos. 
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Cabe aclarar dois conceitos que situam a EJA na ação do Estado, 

principalmente na perspectiva de constituir-se como política pública. O primeiro é o 

próprio conceito de Estado e o segundo é de políticas públicas. Trata-se da sociedade 

política e da sociedade civil, a primeira composta pelos aparelhos políticos e 

econômicos do Estado; a segunda, abrangendo os partidos políticos, os sindicatos, os 

movimentos sociais, as igrejas, o sistema escolar, tomando as escolas e também 

Universidades, e o sistema de comunicação em geral, abarcando jornais, revistas, 

rádio, televisão, ou, como poderíamos dizer na atualidade, o próprio ambiente virtual 

multimídia interativo (Machado, 2016). 

Esses dados resultam ainda mais alarmantes, quando comprovado o esforço 

feito após a aprovação da LDB de 1996, (Machado, 2016), que resultou num aumento 

de matrículas na EJA, até aproximadamente o ano de 2006, seguido de quedas 

constantes em todas as etapas, até o ano de 2014. 

 

Esse total de cerca de pouco mais de três milhões de matrículas, registrados 

no ano de 2014, representa pouco, frente aos 78.099.047 brasileiros que a PNAD de 

2013 informou que não possuíam educação básica e não estavam matriculados em 

nenhuma estratégia de escolarização. Portanto, esse é o pior cenário para chegar a 20 

anos pós a LDB de 1996, quando esperávamos que a EJA se fortalecesse como 

política pública de Estado. Houve um processo de crescimento nos primeiros dez 

anos; há uma oscilação nos anos entre 2007 a 2009, justificada pelo próprio INEP, em 

função da mudança da metodologia de registro dos alunos; todavia, isto não explica 

nem justifica a queda contínua, que se observa desde 2010, em todas as etapas 

(Machado, 2016). 

 Após acompanhar o histórico da educação para jovens e adultos, volta-se o 

olhar para a evolução das mídias para a educação. 

 

 

1.4. Evolução das mídias eletrônicas na educação 

 

A TV Cultura é uma emissora de televisão voltada à educação e cultura. Teve 

sua fundação em 1969, onde, após dois meses de transmissões experimentais, 

apresentando ao povo brasileiro a nova emissora e os programas que passariam a ser 

veiculados com as transmissões regulares. 
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Figura 2. Estúdio da TV Cultura, 1969. 

Dados recolhidos em TV Cultura, 2019. 

 

Teleaulas, musicais, esporte, livre imprensa, programas de opinião, 

documentários, cinema. Desde o princípio de sua atuação, a Fundação Padre 

Anchieta priorizou temas urgentes e inéditos para contribuir com a formação de uma 

cidadania brasileira qualificada.  

Como foi o caso do "Curso de Madureza Ginasial": uma série de teleaulas que 

concorria com novelas nos outros canais da TV pública da época. Cada aula tinha 

duração de 20 minutos e sua audiência era recorde. Com seu sucesso, vinham os 

telepostos, organizados pelas Secretarias da Educação de São Paulo. Assim, os 

alunos podiam aprender em grupo, com a presença física de um orientador. A 

transformação estava acontecendo (TV Cultura, 2019). 

 

Figura 3. Cartilhas para educação. 

Dados recolhidos em TV Cultura, 2019. 
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Figura 4. Alunos assistindo aula transmitida pela televisão. 

Dados recolhidos em TV Cultura, 2019. 

 

Na primeira semana de transmissões da TV Cultura, iniciava também o 

polêmico "Jovem, Urgente", produzido por Walter George Durst e apresentado pelo 

psiquiatra Paulo Gaudencio. Gravado com a participação do público, tinha a proposta 

de debater o comportamento da sociedade - em particular dos jovens - numa época 

especialmente explosiva. No ano anterior, o movimento estudantil havia eclodido com 

toda a força na Europa. Nos Estados Unidos, nascia o movimento hippie e pipocavam 

os movimentos pacifistas contra a guerra do Vietnã (TV Cultura, 2019).  

No Brasil, onde já se ouviam os acordes dissonantes do tropicalismo, os 

estudantes saíam às ruas para protestar contra o regime militar e procuravam 

acompanhar as mudanças culturais que aconteciam em outros países. Nesse clima de 

inquietação e em plena vigência do AI-5, "Jovem, Urgente" buscava discutir temas 

como liberdade de opinião, virgindade, conflitos de gerações e outros tabus sexuais e 

culturais como já citado por Paiva (1982) sobre educação para jovens e adultos. Se o 

programa evidenciou a independência editorial da TV Cultura, marcou também o início 

dos problemas que a emissora viria a enfrentar com a censura (TV Cultura, 2019). 

Enquanto isso, todas as semanas, uma orquestra de cordas era levada a um 

pátio de escola ou de uma fábrica, para que estudantes e operários pudessem ver de 

perto o trabalho dos músicos que se apresentavam na programação da TV Cultura. E, 

então, em 1971, foi lançado o primeiro programa de caráter noticioso e isento de 

opinião, "Foco na Notícia", em plena guerra do Vietnã – fato que acabou rendendo 

mais uma tentativa de censura com duras críticas, desta vez vindas do consulado 

americano. 

Sob a presidência de Rafael Noschese, ganharia o reforço das primeiras 

turmas formadas pelo curso de Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da 

USP. A emissora seguia, portanto, firmando seu espaço por meio de programas 
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inovadores, como o célebre infantil Vila Sésamo, e pela busca contínua de construir 

uma programação cultural e educativa séria, competente e, ao mesmo tempo, atraente 

aos olhos do grande público (TV Cultura, 2019). 

Atualmente, nas cinco regiões do Brasil, 150 milhões de pessoas têm acesso 

ao sinal da TV Cultura em canal aberto. Por meio de parcerias firmadas com 135 

afiliadas e retransmissoras, a emissora está presente em 26 Estados e no Distrito 

Federal, alcançando mais de dois mil duzentos e vinte municípios. Com essa 

cooperação, além de expandir sua programação nacional, a TV Cultura tem a 

oportunidade de dialogar com as mais diversas realidades e culturas brasileiras, 

valorizando em seus programas notícias regionais e conteúdos produzidos pelas 

emissoras parceiras (TV Cultura, 2019). 

Canal digital da Fundação Padre Anchieta, o Multicultura conta com uma grade 

variada e atrativa, que une as novidades do presente ao melhor do passado. 

Programas voltados à educação, saúde, cultura, jornalismo, música, infanto-juvenil, 

cinema e documentários, além de atrações inéditas da TV Cultura, são levadas ao ar, 

diariamente, pelo canal. As produções contemplam os mais diversos públicos e faixas 

etárias. O Multicultura é sustentado por três pilares (TV Cultura, 2019):  

Multiprogramação - Programas inéditos da TV Cultura são exibidos em 

horários alternativos no canal digital. 

Educação - Além das atrações produzidas pela TV Cultura e Univesp TV, o 

Multicultura apresenta produções de outras instituições e canais de ensino no Brasil, 

que destacam conteúdos educacionais. 

Acervo - O acervo da TV Cultura é considerado um dos mais ricos do País. No 

Multicultura, ele está ao alcance do público, que tem como ver e rever os principais 

programas que foram feitos na história da emissora. 

Pode assistir aos programas do Multicultura no celular ou tablet pelo aplicativo 

Cultura Digital, disponível para iOS e Android, e também por streaming no site. Na TV, 

a emissora é sintonizada no canal 2.3 da TV digital (TV Cultura, 2019). 

Na década de 80, dentre os vários instrumentos utilizados no processo ensino 

– aprendizagem como o retroprojetor, o vídeo, a televisão, aparelho de som, fitas 

cassete e o computador, todos são componentes da tecnologia educacional, porém o 

computador apresenta ganho em relação aos demais devido a possibilidade de 

interatividade e também por ser um instrumento muito rico em facilitar o aprendizado 

(Ferreira e Lopes, 2010). 

Em 1983, a Secretaria Especial de Informática – SEI do governo do Brasil 

estruturou a Comissão Especial de Informática na Educação, a partir de seminários 

nacionais realizados nos anos de 1981 e 1982, promovidos em conjunto com o 

https://itunes.apple.com/br/app/tv-cultura-digital/id1200007437?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cultura.digital&hl=pt_BR
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Ministério da Educação – MEC, e que contaram com a participação da comunidade 

científica, a qual recomendou a realização de experimentos piloto com a finalidade de 

criar referências para uma adequada utilização, antecedendo a disseminação massiva 

(Almeida, 2008).  

O primeiro programa de informática na educação do Brasil, Projeto EDUCOM – 

Educação com Computador, implementado em 1984 pelo MEC, promoveu a criação 

de centros-piloto em cinco Universidades públicas brasileiras com a finalidade de 

realizar pesquisa multidisciplinar e capacitar recursos humanos para subsidiar a 

decisão de informatização da educação pública brasileira. Tais centros apresentaram 

resultados em relação à produção de software educativo, aplicação experimental 

desses softwares em escolas públicas mediante o uso do computador como 

ferramenta para o desenvolvimento de projetos (Andrade e Lima, 1993).  

O Projeto EDUCOM decorreu durante 5 anos (de 1984 a 1989) e, nesse 

período, foram implantados Centros de Informática na Educação de 1º e 2º Graus – 

CIED, em parceria com as Secretarias Estaduais de Educação. Para possibilitar o 

funcionamento desses centros o MEC criou em 1987 o Projeto Formar, que consistiu 

em cursos de especialização em nível de pós-graduação lato sensu onde professores 

eram preparados para atuar nesses centros como multiplicadores na formação de 

outros professores mediante a oferta de cursos de informática na educação. Nesses 

cursos, os professores aprendiam a dominar a tecnologia, ao tempo que estudavam 

teorias educacionais para compreender as concepções subjacentes ao uso da 

informática em educação (Almeida, 2008). 

Os centros pilotos do Projeto EDUCOM foram implantados nas seguintes 

Universidades: Universidade Estadual de Campinas/ Unicamp, Universidade Federal 

de Minas Gerais/UFMG, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro/UFRJ e Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS, e 

criavam propostas de disseminação do uso do computador em suas instituições de 

origem (Almeida, 2000; Valente, 1999). Uma vez que somente as escolas que 

desenvolviam projetos-piloto possuíam computadores, os alunos das demais escolas 

frequentavam cursos no CIED (Centros de Informática na Educação), onde era usado 

software educacional do tipo CAI (Instrução Auxiliada por Computador), linguagem de 

programação Logo (Papert, 1994 e 1985) e programas aplicativos básicos como 

editores de desenhos ou textos, planilhas eletrônicas e gerenciadores de banco de 

dados.  

Em 1989, o MEC instituiu o primeiro Programa Nacional de Informática 

Educativa – PRONINFE, com a finalidade de desenvolver ações de capacitação de 

professores e técnicos, implantar centros de informática na educação, apoiar a 
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aquisição de equipamentos computacionais e a produção, aquisição, adaptação e 

avaliação de software educativo.  

Este Programa foi impulsionado pela ideia de mudança pedagógica 

fundamentada na abordagem educacional construcionista (Papert, 1985; Valente, 

1999) e na educação transformadora freiriana (Almeida, 2005; Freire, 2001), segundo 

as quais a construção do conhecimento deve ser baseada na realização de algo 

concreto decorrente de uma experiência conjugada à prática pedagógica crítico-

reflexiva vinculada à realidade da escola e à finalidade de formar cidadãos que se 

percebem como sujeitos de sua história, comprometidos com a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária.  

Havia a expectativa de superar a abordagem educacional baseada na 

transmissão de informações, no entanto, as práticas inovadoras não se sustentavam 

diante das dificuldades enfrentadas pelos professores para levar avante o trabalho 

com projetos interdisciplinares até chegar à sistematização do conhecimento 

produzido (Almeida, 2008). 

Também foram tomadas iniciativas que têm propiciado algumas condições 

diferentes em relação ao papel da tecnologia educacional, de tal maneira que o 

desenvolvimento dos programas institucionais para a generalização do uso 

educacional das tecnologias como o vídeo e o computador com diferentes formatos 

com os projetos Mercúrio e Atena (MEC) e o projeto Ábaco (Canárias) entre outros, 

têm dado origem a novas atitudes (Sancho, 1998). 

Dez anos depois de instituída em Portugal a Lei de Bases do Sistema 

Educativo – LBSE, é que, em 1996, o Brasil promulgou a ―nova‖ Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, resultado de um processo de discussão e 

tramitação que durou 8 anos, a partir da promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil (1988). A LDB impulsiona a universalização do ensino 

fundamental no Brasil, define as linhas mestras do ordenamento da educação e as 

responsabilidades dos sistemas de ensino, vincula a educação ao mundo do trabalho 

e à prática social, introduz a autonomia dos sistemas de ensino, cria novas formas de 

controle e anuncia a necessidade de sistemas de avaliação de modo assegurar o 

funcionamento com qualidade das instituições de ensino, propõe a municipalização do 

ensino e a implantação de sistemas de educação à distância (Almeida, 2008). 

Em 1996, o Governo do Brasil criou no MEC a Secretaria de Educação a 

Distância – SEED com a finalidade de fomentar a incorporação das TIC à educação e 

atuar no desenvolvimento da educação à distância com vistas à democratização do 

acesso e melhoria de qualidade da educação. A SEED impulsionou a criação de 

programas com foco na introdução de tecnologias na escola e na preparação do 
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professor, desenvolvidos em cooperação com as secretarias de educação, 

responsáveis por articular as diretrizes dos programas com as políticas estaduais e 

municipais, e conduzir o processo de inserção das TIC nos Núcleos de Tecnologia 

Educacional - NTE e nas escolas públicas. Ainda em 1996, o MEC criou o Programa 

TV Escola (Almeida, 2008). 

De acordo com a LDB, o MEC produziu um conjunto de referências para a 

educação básica denominado Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (MEC/SEF, 

1997) para orientar o trabalho docente a partir de questões e temas transversais que 

emergem do contexto dos alunos e integrar os instrumentos culturais relevantes para a 

construção da cidadania. É necessário reconhecer que, passados mais de dez anos 

da promulgação da LDB, houve avanços quantitativos na universalização do ensino 

fundamental, mas estes ocorreram em detrimento da qualidade do ensino. As 

desigualdades socioeconômicas continuam a marcar a escolarização e ainda não 

foram de fato implementados os princípios que deveriam reger a redemocratização da 

educação. Mudam os governos, repetem-se as carências denunciadas, mas os ecos 

da transformação propalada continuam efêmeros nos contextos escolares (Almeida, 

2008). 

Quanto ao Brasil, Valente e Almeida (1997) apontam que as dificuldades foram 

decorrentes da falta de verbas e, sobretudo, de outros fatores entre os quais destacam 

a preparação inadequada dos professores diante da abordagem de mudança 

pedagógica assumida nos projetos e, dificilmente, compreendida pelos professores. 

Observa-se, portanto, que as ações encetadas no momento inicial da história das 

tecnologias na educação, tanto no que se refere ao Projeto Minerva, em Portugal, 

como aos projetos EDUCOM e Formar no Brasil, evidenciam um distanciamento entre 

o discurso dos documentos oficiais e a prática efetiva, uma vez que não ocorreram as 

mudanças educativas pretendidas, não foram encontradas as soluções almejadas, 

mas criaram uma ambiência para a continuidade das ações com professores e 

pesquisadores mobilizados para a inovação (Valente e Almeida, 1997). 

De acordo com o relatório de atividades no ano de 2001 da Secretaria de 

Educação à Distância: Já foram instalados 37.204 computadores, beneficiando 2.863 

escolas em 1.202 municípios, e implantados 256 Núcleos de Tecnologia Educacional - 

NTEs. Foram adquiridos e serão instalados no 1º semestre de 2002 mais 13.871 

micros. O PROINFO adquirirá nesta primeira etapa, até 31/12/2002, cerca de 105.000 

computadores, que serão distribuídos para a rede de NTE e para 6.000 escolas em 

todo o Brasil, beneficiando cerca de 7,5 milhões de alunos. Cada unidade da 

federação tem uma quota de máquinas definida proporcionalmente ao número de 

alunos e escolas de sua rede pública de ensino. O mesmo critério foi aplicado para 
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determinação do número de Núcleo de Tecnologia Educacional por Unidade de 

Federação. O processo de capacitação de recursos humanos continua sendo 

desenvolvido. Já foram ultrapassadas as metas de 1.000 multiplicadores e 25.000 

professores a serem formados: respectivamente, 1.940 e 110.484. O programa de 

treinamento de técnicos já capacitou mais de 5000 profissionais para atuarem nos 

NTE e escolas: até 31/12/2002 formados no mínimo 6.000 técnicos (MEC, 2002).  

Também criou o Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo. 

Posteriormente, outros programas foram criados pelo MEC (Rádio Escola, Dvd Escola, 

Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED, entre outros), cada um deles 

direcionado à incorporação de determinada tecnologia e à preparação dos educadores 

para sua utilização na escola (Neves e Medeiros, 2006).  

A fim de propiciar a integração entre mídias, linguagens e tecnologias na 

prática pedagógica, a SEED/MEC criou no ano de 2005 o programa Mídias na 

Educação (MEC/SEED, 2006) de formação continuada de professores na modalidade 

de educação à distância, voltada para a formação de um leitor crítico e criativo, capaz 

de produzir e estimular a produção nas diversas mídias (Neves e Medeiros, 2006).  

Porém, para ―exercer a autoria é preciso tanto dar voz aos educadores em 

formação como estabelecer o diálogo com suas ideias, o que é um enorme desafio 

diante do quantitativo de participantes de um programa nacional de formação e das 

competências necessárias ao professor que assume a tutoria‖. (Almeida, 2008, p.29). 

No Brasil, a consciência de que para proporcionar a inclusão no mundo digital 

do aluno oriundo das classes populares passa pela escola pública levou o governo, 

em ação conjunta da Presidência da República e do MEC, a lançar o Projeto Um 

Computador por Aluno - UCA, que representa uma estratégia para disponibilizar um 

computador para cada aluno, professor e gestor de escola, prover infraestrutura de 

acesso à Internet nas escolas e preparar educadores para o uso dessas tecnologias 

(Almeida, 2008; MEC, 2007).  

No ano de 2007, Almeida (2008) foram iniciados cinco experimentos em 

escolas públicas de diferentes regiões do país, que se desenvolvem com o uso de 

equipamentos móveis de pequeno porte (laptop) fornecidos por diferentes fabricantes, 

cujas soluções tecnológicas foram desenvolvidas especialmente para uso educacional. 

O projeto pedagógico de cada experimento é delineado no âmbito da comunidade 

escolar e de seu entorno segundo as características contextuais, diretrizes e políticas 

do sistema municipal ou estadual a que pertence à escola.  

A inovação do Projeto UCA está na concepção da interface, nas características 

técnicas embarcadas de conectividade, interoperabilidade, mobilidade e imersão, que 

influem diretamente nas dimensões educacionais e permitem antever a potencialidade 
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da criação de uma cultura tecnológica na escola desde que haja um projeto 

pedagógico concernente à utilização dos computadores portáteis para todos os 

alunos, professores e gestores da escola envolvida (Almeida, 2008). 

Entretanto, a almejada criação da cultura tecnológica depende também da 

implantação de infraestrutura adequada no contexto educativo, o que representa um 

complexo problema a ser enfrentado por meio do compromisso e parceria entre 

distintas instâncias do poder público e privado, o que começa a se concretizar por 

meio do acordo estabelecido entre o governo e as operadoras de telecomunicações. 

Nas recentes experiências do Projeto UCA em realização nas cinco escolas 

brasileiras, a formação continuada e em serviço de educadores apresenta 

características diferenciadas conforme a orientação da Universidade que assumiu a 

parceria com a escola (Almeida, 2008). 

No ano de 2008, o Governo do Brasil estabeleceu parceria com as operadoras 

de telecomunicações com a finalidade de prover conexão gratuita à Internet banda 

larga (1 megabit) em 56.685 escolas públicas de ensino básico (urbanas), o que 

corresponde a 39% das escolas do país onde, por sua vez, estão matriculados 85% 

dos estudantes (37,1 milhões de alunos). 

Os computadores continuam subutilizados por distintos motivos que dependem 

menos da presença da tecnologia na escola e mais de aspectos político-pedagógicos 

e de uma adequada formação dos educadores (Almeida, 2005; Almeida, 2004; Costa, 

2004; Valente e Almeida, 1997) que propicie conhecer tanto as características e 

principais propriedades intrínsecas das tecnologias como suas potencialidades 

pedagógicas e formas de integrá-las ao currículo. Ainda há muito que produzir sobre 

as contribuições das tecnologias para o desenvolvimento de currículos em ação, 

novas concepções de avaliação, outras estruturas e modos de organizar a escola. 

Para Neto (2006), é particularmente importante o confronto entre os diferentes 

suportes de informação, em particular entre o papel e a Internet. Deste confronto 

podem resultar as bases para uma análise mais crítica do material que os alunos têm 

à sua disposição na Internet. Esta formação pode assumir um carácter interdisciplinar 

ou ser integrada numa disciplina específica.  

O Artigo 28 das Diretrizes Curriculares de Base no Brasil, onde em 2010 foi 

aprovado como a utilização qualificada das tecnologias, e conteúdos das mídias como 

recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o importante papel que  

tem  a  escola  como  ambiente  de  inclusão  digital  e  de  utilização  crítica  das  

tecnologias da  informação  e  comunicação,  requerendo  o  aporte  dos  sistemas  de  

ensino  no  que  se refere à:  
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 I - provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para o 

atendimento aos alunos;  

II - adequada formação do professor e demais profissionais da escola (Brasil, 

Diretrizes Curriculares de Base, 2010).   

Para Américo, Navari e Belda (2014), obras audiovisuais educacionais podem 

ser destinadas às salas de aula ou à Internet (ensino à distância), com exclusivo 

objetivo educacional. No entanto, para além destes objetivos formais, é preciso que as 

empresas de TV e vídeo, da área de produção de conteúdo e distribuição, 

desenvolvam modelos diferenciados de programação educativa, a começar por novos 

formatos e linguagens, como os programas baseados no conceito de 

Edutretetenimento. 

O livro como uma hipermídia, Teixeira e Gonçalves (2015), principalmente o 

livro digital de histórias interativas para criança (o book app infantil), destaca-se dos 

demais e-books por sua alta capacidade interativa. Isso acarreta uma mudança radical 

na configuração do seu conteúdo, necessitando, assim, de fundamentos específicos 

para organizar a hipermídia como elementos expressivos da narrativa a fim de 

potencializar os aspectos dramáticos da obra e não apenas tangenciar a história – sob 

o risco de prejudicar a compreensão do conteúdo e desviar a atenção do pequeno 

leitor.  

Governo Brasileiro dispôs a Resolução n.º 4/2016 sobre as Diretrizes 

Operacionais Nacionais para a remição de pena pelo estudo de pessoas em privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro em que o 

Artigo 1º estabelece a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), de Educação 

Profissional Técnica de Níveis Médios e respectivos itinerários formativos, a partir de 

cursos de qualificação profissional em estabelecimentos penais, e, no Artigo 2º, ações 

educativas em contexto de privação de liberdade devam obedecer à legislação e às 

normas educacionais vigentes no país, bem como ao estabelecido na Lei n.º 7.210/84, 

nos tratados internacionais firmados pelo Brasil, no âmbito das políticas de direitos 

humanos e privação de liberdade, devendo atender às especificidades dos diferentes 

níveis e modalidades de educação e ensino e são extensivas aos presos provisórios, 

condenados e àqueles que cumprem medidas de segurança (Brasil, Diretrizes 

Operacionais Nacionais, 2016).  

O sistema Positivo, líder no segmento de tecnologia educacional, apresentou 

recentemente o primeiro programa curricular de Educação 4.0 do Brasil, o Inventura. 

Trata-se de um material didático com livros que estimulam o pensamento crítico e a 

solução de problemas, despertando no aluno a vontade de ser um inventor. O 

conteúdo interdisciplinar é indicado para os níveis de Ensino Fundamental 1 e 2 
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(EscolaWeb, 2019). Implicitamente, o material didático trabalha a teoria da recepção, 

despertando em seus alunos o espírito crítico, com material que motiva a solução dos 

problemas.  

 

 

1.5. Uso do Notebook e Celular como Recurso Didático  

 

A UNESCO, por meio de sua agência para a educação, publicou o documento 

―Diretrizes de Políticas de Aprendizagem Móvel‖, em 2014, defendendo uso do celular 

na escola, inclusive dentro da sala de aula como recurso didático e pedagógico. Para 

especialistas em Educação, antes de defender o incentivo do uso de tecnologias 

móveis dentro da sala de aula, é preciso estabelecer regras claras de uso. Discute a 

necessidade de se treinar os professores para que eles lidem com a tecnologia dentro 

da sala de aula (UNESCO, 2014).  

O maior problema encontrado dentro das escolas são os próprios professores, 

que de alguma forma, ficaram distantes das novas tecnologias, apresentando certa 

resistência em incorporar novas tecnologias. Para muitos, a sala de aula é lugar de 

desligar o celular e ponto final, causando repulsa ao uso da tecnologia por falta de 

confiança e controle sobre o uso. 

A UNESCO defende e lista motivos para transformar cada vez mais o celular 

em ferramenta pedagógica. Entre eles, ampliar o alcance e a equidade em educação; 

ajudar discentes com deficiência; otimizar o tempo na sala de aula; permitir a 

aprendizagem em qualquer hora e lugar; aproximar o aprendizado formal do informal; 

facilitar o aprendizado personalizado; melhorar a comunicação e aprendizagem 

contínua; maximizar a relação custo-benefício da educação. 

A sociedade do conhecimento assenta em quatro grandes objectivos 

educacionais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver em comum, 

aprender a ser. No que concerne ao primeiro grande objectivo educacional procura-se 

munir o educando de instrumentos de compreensão, estabelecendo um equilíbrio 

entre a cultura geral vasta e a competência para tratar em profundidade pequenos 

fragmentos do real. A tónica é posta no aprender a aprender, não desperdiçando as 

possibilidades de aprendizagem que se oferecem ao longo da vida (Escola, 2008, p. 

351). 

Os grandes objetivos educacionais citados por Escola (2008) provocam uma 

pausa para reflexão, uma vez que a educação já possui esses objetivos, porém em 

determinado momento da história, precisa rompê-los, iniciando novo aprendizado, 
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incorporando métodos, nunca antes imaginados, revolucionando todo o funcional 

existente, e mais, a cúpula docente se vê de repente, analfabeta.  

Para Ponte e Simões (2015), os usos da Internet na escola em contexto 

pedagógico são baixos, estando em consonância com a média europeia. A principal 

diferença é temporal: em 2010, fruto de políticas expansionistas, a pressão para 

inclusão digital era acentuada; em 2014 no Cenário de crise econômica e austeridade 

orçamental, o desenvolvimento público reflete-se num menor uso no espaço escolar a 

que acrescem as restrições introduzidas a utilização de equipamentos móveis na sala 

de aula.  

Contudo, a influência dessa mudança estrutural, exemplo no acesso 

condicionado à rede dentro da escola por parte dos alunos muito acima da média 

europeia. O telemóvel e o smartphone estão mais dentro da sala de aula e as 

condições do seu acesso e uso ganhariam em ser mais discutidas por professores e 

alunos para tirar maior partido do seu potencial como recurso educativo e 

corresponsabilização na definição das normas (Ponte e Simões, 2015). 

Escola (2008), no entanto, expõe que aprender a viver em comum, revela-se 

hoje como um dos grandes objectivos, mas também desafios educacionais e 

civilizacionais, sobretudo por nos ser dado observar um conjunto de fenómenos 

sociais que atestam, de forma evidente, a desagregação social. A xenofobia, o 

racismo, a intolerância religiosa, os fundamentalismos de índole diversa ou a própria 

violência que prolifera na telepolis contemporânea põe a descoberto a fragilidade dos 

vínculos sociais, a ameaça real de se impor uma visão marcada pela satanização do 

outro ou pela diabolização da diferença. Na sociedade do conhecimento exige-se a 

participação e cooperação com os outros, o reconhecimento do valor do pluralismo, da 

cooperação mútua, da paz.  

Num cenário marcado por uma nova ecologia de acesso e de uso a Internet 

caracterizada pelo acesso móvel através de equipamentos que acentuam a 

Convergência de médias disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar o espaço 

doméstico continua a ser dominante, se bem que revestido de novas características há 

um claro declínio de acesso por computador, os espaços comuns da casa vem ser 

invadido por equipamentos móveis, contudo, pelos custos envolvidos no acesso por 

dados móveis, usar as redes em qualquer lugar ainda não é uma prática com 

dimensão significativa (Ponte e Simões, 2015). 

Outra questão relevante é o aspecto democrático, possíveis a partir da 

velocidade com que os novos recursos tecnológicos utilizados na educação viabilizam 

quando se pensa em quantidade de pessoas que pode ser colocada numa sala com 

um professor classe ―A‖ numa instituição respeitável e quantos podemos colocar no 
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País inteiro, com esse mesmo professor, através da educação à distância (EAD). Com 

a hipermídia, uma quantidade muito maior de pessoas pode assistir a uma 

determinada conferência, interagir com determinado palestrante e manusear material 

por ele preparado (Gaia e Neves, 2008). 

Continua Escola (2008), por último aprender a ser, objectivo que totaliza e 

consubstancia os anteriores, permitindo a cada um desenvolver a sua personalidade, 

afirmar a autonomia, capacidade de discernimento e responsabilidade. Nestes 

objectivos permanece em lugar de destaque a abertura e permeabilidade em relação 

às mudanças cada vez mais rápidas e, por isso mesmo, cada vez mais exigente. 

Percebe-se a alteração da existência do ser, que ao usar tais tecnologias, já não 

procura mais inteirar-se fisicamente ao grupo, devido manter essa aproximação virtual, 

causando um distanciamento afetivo.  

Na medida em que as tecnologias audiovisuais se incorporaram ao cotidiano 

dos indivíduos, estas áreas conexas do conhecimento se expandiram de modo 

vigoroso e no que respeita à especificidade do seu objeto, verificamos que este ainda 

não se formalizou consensualmente através de uma identidade, que nos permitisse 

delimitar suas fronteiras e o seu poder de alcance (Braga, 2000). O caráter 

interdisciplinar do trabalho do comunicólogo, do pesquisador da comunicação e do 

cientista da informação demonstra a natureza de sua contingência, ou seja, marcada 

pelo pluralismo das práticas e habilitações.  

Trata-se de uma experiência, Paiva (2012), que se realiza no contato com os 

vários campos da ação pragmática (trabalho, vida, sociedade). Deste modo, é 

compreensível que o feixe de reflexões teóricas sobre a informação e a comunicação 

dificilmente se deixe apreender nos limites de um campo homogêneo; as chamadas 

Ciências da Informação e da Comunicação se definem antes enquanto um domínio do 

conhecimento que abrange diferentes enfoques. 

Paiva (2012) compreende que a natureza dos fenômenos da informação e da 

comunicação é polifônica e pluralista; o seu campo do saber se nutre das diferentes 

empiricidades da vida cotidiana, e com o apoio da antropologia, sociologia, psicologia, 

ciências da linguagem concorre para a decifração das redes de sentido que organizam 

a realidade material e simbólica. 

Nesse sentido, Soares (2015), relata que a Educomunicação apresenta-se 

como um paradigma, um conceito orientador de caráter sócio-político-educacional a 

partir da interface Comunicação/Educação. O fato permite e facilita um diálogo 

permanente entre os que buscam dar respostas às questões vitais anunciadas e 

descritas nas diretrizes propostas pelo poder público quanto às ―experiências 

escolares‖ inovadoras e multidisciplinares, previstas na reforma do ensino básico em 



 

85 
 

no país, relacionada às Diretrizes Curriculares Nacionais, tanto para o ensino 

fundamental quanto para o ensino médio, elaboradas ao longo das últimas duas 

décadas. 

Nesse contexto, Paiva (2012), a noção de cibernética social, confiante nos 

dispositivos técnico-instrumentais como vetores de desenvolvimento social, esbarra 

numa série de entraves como a verticalidade das estruturas do poder econômico, 

político e cultural. Em todo o caso, fertilizou o campo da comunicação utilizando 

noções como o feedback (ou retroalimentação), que serviriam futuramente como uma 

alavanca metodológica para os estudos de mediação na recepção das mensagens. 

Beltrán, no texto Adeus Aristóteles, critica o paradigma clássico, visto como um 

modelo de (informação e) comunicação vertical, enquanto uma prática autoritária, 

elitista unidimensional, e propõe um modelo utópico de (informação e) comunicação 

horizontal, democrática, popular e comutativa; a perspectiva de Beltrán, entusiasta 

pelas ideias de Freire, é voltada para a interação social (Storni, 2000). 

 Logo, se percebe que a dimensão interativa dos processos de informação e 

comunicação é um ideal perseguido pelos mais variados estudiosos, desde a aurora 

das primeiras pesquisas. Com o advento das novas tecnologias (Internet, celulares, 

TVs interativas), alguns autores como Lévy (2001), acenam para a tese de que a 

utopia estaria em vias de realização, com o advento da interatividade; outros, mais 

céticos, como Paul Virilio, enxergam ali, apenas novas modalidades de controle e de 

alienação; contudo, isto é algo que se presta ainda a muitas controvérsias e exigiria 

um exame mais detido (Bertrán, 1981). 

No momento, estudando a televisão e a ficção seriada, a noção da 

interatividade, estimulada pelas tecnologias da informação, servem como dispositivo 

metodológico para examinar os níveis de experiências éticas e estéticas geradas, por 

exemplo, pela chamada, ficção interativa (Braga, 1999). 

  De acordo com Heffner, Vilardaga, Mercer, Kientz, e Bricker (2015), existem 

mais de 400 aplicativos de smartphones para parar de fumar disponíveis, baixados 

cerca de 780.000 vezes por mês. Nenhum estudo anterior examinou como as pessoas 

se envolvem com recursos específicos dos aplicativos de cessação e se o uso desses 

recursos está associado à interrupção. Usando os dados de um teste piloto de um 

novo aplicativo para parar de fumar, examinaram (i) os 10 recursos mais usados do 

aplicativo e (ii) associações prospectivas entre uso e abandono do recurso.  

A análise exploratória sem controle para múltiplas comparações, a visualização 

de um plano de abandono, bem como a prática de rastreamento de deixar as 

solicitações passarem, eram atraentes para os usuários do aplicativo e associadas ao 

abandono bem-sucedido (Heffner, Vilardaga, Mercer, Kientz, e Bricker, 2015). 
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1.6. Linguagens do ser humano 

 

O ser humano não possui a faculdade de viver isolado, necessita de 

envolvimento afetivo, emocional, físico e quando não encontra esse envolvimento, 

busca outros recursos que venham suprir tal necessidade. Essa é uma das 

preocupações que vem surgindo, através da observação de determinados problemas 

que despontam na sociedade, de forma silenciosa e gradativa, tais como o crescente 

número de usuários de drogas lícitas e ilícitas.  

A propósito do desenvolvimento humano, Fernandes (2002) relembra que 

existem duas abordagens possíveis para o estudo da personalidade: a idiográfica, que 

realça a idiossincracia e, consequentemente, visa a compreensão de cada pessoa em 

particular, e a abordagem nomotética que está associada à formulação de leis gerais, 

isto é, à explicação do que é estável nas pessoas e do que é comum entre elas. 

Por sua vez, Ricoeur (1990/1991) divide o homem participativo em duas 

dimensões: social e moral. Tanto em uma como em outra, o que o define como 

indivíduo é a "linguagem". Esta possibilita o pensamento, a interpretar e dizer o mundo 

e também instituir o indivíduo. Definiu o sujeito social usando o conceito de 

mesmidade e ipseidade para pensar o sujeito moral autônomo e independente, em 

que o primeiro conceito indica o que torna esse sujeito um ente social, da espécie 

humana, como era dito pelos outros. Já ipseidade, como refere Lima (2009), 

diferenciava o indivíduo de todos os outros da sociedade: torna o ser singular e 

insubstituível, caracteriza o indivíduo como ser único, como nenhum outro, o que o 

mesmo dizia de si.  

As narrativas seriam a história de vida contada pelo indivíduo e que o distinguia 

de todos os demais, bem como as promessas seriam a junção entre a fala e a 

atividade correspondente, permitindo conhecer o indivíduo pela maneira como fala, 

sobre o que fala, sobre a relevância dessa e o cumprimento (Lima, 2009). 

Castro (2012) trata exaustivamente das relações da identidade com a 

temporalidade. O pressuposto básico é que a ação de compreender-se a si mesmo e 

de narrar-se, ou de deixar-se narrar, estão mutuamente implicadas. Tal constatação 

torna-se tão pregnante que a solução dos problemas estabelecidos em torno da 

identidade pessoal deverá tomar em consideração, em seu equacionamento, a 

dimensão narrativa.  

Ricoeur (1990/1991), ainda, relacionou a narrativa com a temporalidade num 

quadro de interações dinâmicas e recíprocas. Ambas, se vinculam por laços muito 
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estreitos, contudo a temporalidade é uma estrutura da existência que acede à 

linguagem mediante a narratividade, que consiste numa espécie de estrutura 

linguística tendo como referente último, a temporalidade. Esta possui a função de 

atribuir e manifestar a temporalidade implícita na existência humana. A identidade 

narrativa dependerá das transformações subjetivas e objetivas verificadas nesse 

desenrolar dos eventos, que podem referir-se tanto a uma trama ficcional, quanto à 

história de uma vida. 

O caráter, como refere Castro (2012), é uma forma de permanência da 

identidade (ipse) no tempo, significa basicamente o conjunto de disposições duráveis 

com que se reconhece uma pessoa. O hábito dá uma história ao caráter que assegura 

tanto a identidade numérica quanto à permanência da identidade no tempo.  

Em outras palavras, Castro (2012), diz que o caráter que permanece no tempo 

(característica distintiva da ipseidade — quem sou), evidencia-se a partir de 

ocorrências da mesma ação (característica distintiva da mesmidade, o que faço). O 

caráter permite o recobrimento do "quem", pelo "o quê", e do "ipse" pelo "idem", mas 

não a ponto de inviabilizar a distinção entre os conceitos. 

A palavra considerada, por sua vez, é um modelo de permanência no tempo 

diferente do caráter. A palavra mantida afirma uma manutenção de si. A fidelidade à 

palavra dada, a manutenção de si na promessa, corresponde à confiança que o outro 

tem neste. As dificuldades no trato das questões relativas à identidade ocorrem 

quando se desconsidera a assimetria entre ipseidade e mesmidade. Quando se 

desconhece essa distinção, não se pode trazer uma solução adequada ao problema. 

Daí a necessidade de se aludir à identidade narrativa, pois só se percebe a tensão 

"ipseidade" versus "mesmidade" quando as dimensões temporais emergem para o 

primeiro plano (Ricoeur, 1990/1991). 

Olhando por esse viés, a identidade aproxima-se de uma perspectiva que não 

se resume apenas à consciência do si num dado momento imediato. Mas, ao 

contrário, aponta para um teor reflexivo em que se ressalta um conjunto de mediações 

da própria consciência, dominada pela necessidade da reflexão marcada pelo conceito 

de "ipseidade" nas suas relações com a "mesmidade" e com a "alteridade". Assim 

sendo, a consciência da "identidade" torna-se um produto criado pelo si (ou pelos 

"sis") que se inserem na temporalidade. E vale a pena citar Ricoeur (1969/1988, pp. 

126-27): 

A existência humana, paradoxal e trágica, descobre-se como contingência, como finitude, como 

desejo de ser, como falível e só pode compreender-se a si mesma e dar-se sentido através da 

interpretação e da apropriação dos sentidos que a própria interpretação nos revela. Apanhado no 

meio do tempo, porque quando se nasce, nasce-se dentro dum tempo, dentro de uma 

linguagem, dentro de uma história e de uma tradição, ―já posto no ser‖, o destino do homem é 
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reencontrar-se da perdição inicial e situar-se no seu tempo, através da interpretação e do conflito 

de interpretações que o texto, a narração, os símbolos, os sonhos, a arte geram. Interpretações, 

contudo, sempre abertas a novos sentidos, a novos mundos, porque o texto é sempre abertura a 

novos mundos e a novas apropriações, a novas possibilidades interpretativas, nunca esgotadas. 

A própria ontologia não é dissociável da interpretação no jogo e no círculo entre interpretar e ser 

interpretado, pois todas as interpretações, ainda que conflituosas ou mesmo contraditórias, são 

igualmente válidas (Ricoeur, 1969/1988, pp. 126-27). 

 

O conhecimento de si pode ser mais enganoso que o da coisa e é, decerto, o 

mais perigoso, provocando seu próprio engano, como afirma Ricoeur (1975/2000), 

pode ser sistematicamente distorcido pela violência e por todas as intrusões das 

estruturas de dominação na comunicação interiorizada.  

Se ―o preconceito é uma estrutura fundamental da comunicação na sua forma 

social e institucional, se o sujeito se engana, por isso, acerca de si mesmo, se o sujeito 

se ilude acerca de si mesmo e por isso não só é ideológico como é uma ideologia para 

si mesmo, há que fazer uma crítica das ideologias, analisar seus conceitos e 

preconceitos, buscando seu verdadeiro eu, despedido de agregações‖ (Ricoeur, 

1975/2000, p.44).  

E Marx (1846/2013, p. 28) diz-nos: ―a opressão se torna mais opressiva porque 

o oprimido possui a consciência do que é‖. 

E voltando a citar Ricoeur (1975/2000, p. 323) ―compreender é sempre 

compreender-se. Mas compreender-se só é possível pela mediação do compreender o 

mundo, o ser, ou a vida. Não há apropriação directa de si, o cogito intuitivo é uma 

certeza sem verdade, é uma verdade abstracta‖. 

―O sujeito tem de perder-se para poder encontrar-se. A destruição da 

consciência visou, afinal, uma extensão, um aumento de consciência‖ (Ricoeur, 

1975/2000, p.150). A consciência não é ponto de partida, mas ponto de chegada, de 

início de tudo, em qualquer momento, bastando tornar-se consciência. 

Sabemos que o ambiente escolar permite a construção do saber, permitindo ao 

cidadão o enriquecimento moral e social, dentro de um ambiente em que é tratado 

como ser humano em busca de si mesmo, buscando ainda razão de existir, respostas 

para seus anseios. 

O surgimento de uma nova linguagem visual coletiva talvez possa surgir 

quando o som e a imagem forem tratados da mesma forma com que se trata a 

palavra; quando for ensinado às pessoas a ler as imagens e os sons da mesma forma 

como elas leem as palavras, o que possibilita construir metáforas utilizando os 

recursos da hipermídia e da interatividade (Gaia e Neves, 2008). 
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De acordo com Cornella (2019), o termo grit significa tenacidade. Estudos 

realizados independentemente da origem socioeconômica, do nível de formação, do 

tempo gasto..., o elemento realmente importante é a persistência. O que faz uma 

pessoa ter sucesso no seu processo educacional? É a persistência. Para o autor deve-

se, experimentar, colaborar e integrar. Não desistir em frente o problema 

repetidamente e uso dos cinco sentidos. Esta é a característica diferencial. 

A história da humanidade é formada por recortes que deixam marcas, 

provocando mudanças principalmente quando o alvo principal são os jovens que 

buscam formas de representação dos mesmos. Antes vistos como capazes de 

renovação da sociedade, importantes e necessários para muitos, por outro lado, vistos 

com intolerância, desconfiança e sinal de perigo, por outros (Cornella, 2019).  

Novos conceitos e noções como situação de risco social e vulnerabilidade são 

construídos pelos especialistas para qualificar, legitimar e delimitar os discursos, 

práticas de intervenção junto aos jovens autores de atos infracionais e também 

aqueles envolvidos com o uso abusivo de drogas (Vergara e Justo, 2011).  

Em uma sociedade em sua grande maioria capitalista, onde o consumo 

prevalece e por vezes, o desconfinamento familiar, novos dispositivos de gestão social 

e política são construídos. A existência desses novos dispositivos de controle social 

representa um incremento dos equipamentos de vigilância e monitoramento 

permanente da conduta dos jovens infratores e de suas vidas (Vergara e Justo, 2011).  

A relação entre o homem e as drogas ocorre de forma histórica, fazendo com 

que o consumo destas substâncias, em determinadas situações, possa exceder de um 

uso controlado para um uso prejudicial e como consequência levar à dependência.  

Contribuem Ribeiro e Oliveira (2014) sobre as novas tecnologias que 

comandam o mundo da comunicação e informação estão amplamente inseridas no 

contexto familiar, educacional e social, fazendo com que novos estudos sejam 

desenvolvidos para mensurar, compreender e explicar suas consequências, uma vez 

que, encurta distâncias geográficas e aumenta a possibilidade de acesso à 

informação.  

Sendo assim, os mesmos autores, relatam que os rumos da educação são 

alterados e alternados, pois o discente vai para a sala de aula, com uma bagagem de 

conhecimento diferenciado, saindo de seu mero espaço geográfico, para participar no 

mundo global, tendo acesso instantâneo às informações nos diferentes níveis. 

A sociedade informacional (Ribeiro e Oliveira, 2014) é autônoma na aquisição 

do conhecimento e o discente está inserido amplamente, atuando como coadjuvante 

da tecnologia. Contudo, a capacidade de ir além dos mesmos, sistematizando-os, 
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interpretando-os de forma crítica e reflexiva, valendo-se dos mesmos para ler a 

realidade e até mesmo para modificá-la, isto não adquire por contra própria.  

Necessita da escola, que pode e deve disponibilizar a eles todas as condições 

para a formação de uma consciência crítica e de uma visão de mundo capaz de levá-

los a superar todas as ideologias e valores de uma cultura de consumo, que 

geralmente vêm embutidos nas informações por eles adquiridas, principalmente no 

mundo virtual. Caso a escola não seja capaz disso, o processo de ensino-

aprendizagem não fluirá e a escola perderá, verdadeiramente, sua principal função 

dentro da sociedade, que é a de promover e desenvolver plenamente a cidadania. 

(Ribeiro e Oliveira, 2014). 

Para Gaia e Neves (2008), o modelo de exploração de paisagem proporciona 

uma descrição da hipermídia didática, na qual o elemento central da teoria é a noção 

de temas, que se entrecruzam em muitas direções e com muitas dimensões temáticas, 

os quais servem de travessia. O tratamento de um tópico irregular e complexo não 

pode se limitar a uma só direção sem diminuir o potencial de transferência. Se o tópico 

pode aplicar-se a vários modos distintos, que se seguem entre si em virtude de uma 

lei, então, ao limitar-se ao adquirir um só ponto de vista e um só sistema de 

classificação, produzirá um sistema relativamente fechado em lugar de um sistema 

aberto e nenhuma variação em função do contexto. 

Entrecruzando a paisagem complexa de tópicos, alcança-se um duplo objetivo 

de destacar uma alimentação de várias fontes e estabelecem-se múltiplas relações. 

Também se ensaia a tomar consciência das variações, ilustrando vias alternativas 

para atravessar a complexidade do tópico, abrindo-se múltiplas rotas de entrada para 

uma posterior recuperação da informação, e desenvolvem-se aptidões gerais para 

trabalhar com essa paisagem em particular, pois, a capacidade de processamento 

depende do domínio, e a informação chamada a ser utilizada de muitas maneiras 

distintas tem que ser dividida de diversas maneiras (Gaia e Neves, 2008, p. 266). 

O uso das redes sociais, Gaia e Neves (2008), está intensificando cada vez 

mais seu acesso, seja para lazer, seja para estudos, partilha de informações e 

materiais entre grupos fechados e públicos, em que cresce diariamente o número de 

pessoas que buscam a conexão com o mundo de forma virtual. Apesar da expansão 

das redes, de certa forma, locadas para o lazer, para os usos social, comercial e 

cultural, muitos a buscam também para o uso educacional, o que, de fato, tem se 

caracterizado como um meio promissor de construção de saberes coletivos. A 

responsabilidade social deve ser traduzida em ações concretas por uma sociedade 

mais comprometida com o ser humano, com o valor do ser, como pessoa.  
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O pensamento crítico para Gaia e Neves (2008) baseia-se em uma faculdade 

de relacionar muitas coisas entre si. Como as conexões são a essência da hipermídia, 

representam um modo de acostumar os estudantes a estabelecerem relações entre os 

conteúdos que examinam. É possível perceber as mudanças proporcionadas pela 

hipermídia ao facilitar o trabalho de pesquisa de estudantes de todos os níveis, 

contribuir como material didático em todos os anos de estudos, permitir que as 

pessoas mais rápidas e curiosas avancem sem ter de esperar o ritmo natural de um 

curso e sigam a sua linha de inclinações. 

O preconceito, Sawaia (2001), é um julgamento positivo ou negativo, formulado 

de uma pessoa ou de uma coisa e que, assim compreende vieses e esferas 

específicas. Disposto na classe das atitudes, o preconceito comporta uma dimensão 

cognitiva, especificada em seus conteúdos (asserções relativas ao alvo) e sua forma 

(estereotipia), uma dimensão afetiva ligada às emoções e valores engajados na 

interação com o alvo, uma dimensão donativa, positiva ou negativa. A atenção está 

hoje colocada nas representações que fundam os preconceitos, nos processos de 

comunicação e nos contextos sócio-históricos dos seus conteúdos muito mais dos que 

do que na sua forma, conforme o autor nos relata. 

Essas constituem, antes, o objeto de estudo dos estereótipos, fenômenos que 

foram identificados, nos anos vinte, por um jornalista, Lipmann, que se ocupando da 

opinião pública fazia dela "imagens na cabeça", representações do meio social que 

permitiam simplificar sua complexidade (Jodelet, 1998).  

É esta concepção, relacionando estereótipo a uma economia cognitiva e a uma 

função do conhecimento, que domina os modelos atuais (Hamilton, 1981). Na 

linguagem cognitivista do tratamento da informação, os estereótipos são estereótipos 

que concernem especificamente os atributos pessoais que caracterizam os membros 

de um determinado grupo ou de uma categoria social dada. Eles são considerados 

como resultantes de processos de simplificação próprios ao pensamento do senso 

comum (Sawaia, 2001, p. 43). 

 

 

1.7. Contracultura  

 

Um dos mais reconhecidos tipos de manifestação contracultural aconteceu nas 

décadas de 1950 e 1960, nos Estados Unidos. Após a saída deste país da Segunda 

Guerra Mundial, um verdadeiro baby-boom foi responsável pelo surgimento de uma 

nova geração que viveria todo o conforto de um país que se enriqueceu rapidamente. 
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Contudo, essa geração desempenhou o papel de apontar os limites e problemas 

gerados pela sociedade capitalista (Gonçalves Sousa, 2011). 

A ideia de contracultura no Brasil pode ser citada o aparecimento do 

movimento hip hop. Embalados pela beat eletrônico e letras com rimas ácidas, 

diversos jovens da periferia dos grandes centros urbanos absorveram um gênero 

musical estrangeiro para retratar a miséria e violência que se alastravam em várias 

cidades do país. Essa manifestação se diversificou e protagoniza a realização de 

diversos projetos sociais que divulgam cultura e educação. Definir a palavra beat é 

uma tarefa complicada, considerando a grande quantidade de acepções atribuídas a 

ela. Talvez, seja este um dos motivos que dificultam a formulação de uma significação 

concreta para o movimento, cujas origens remontam à década de 1950. Mas, tendo 

em vista as características da Geração Beat, o sentido mais adequado remete à ideia 

de batida e pancada (Mayara, Katy, Paula, Fernandes, Veloso, Brandão, 2009, p. 3).  

Corrobora com o assunto em questão, a mesma autora e colaboradores, ao 

conceito de contracultura, não se pode pensar que ele vá simplesmente definir a 

existência de uma cultura única e original. Pelo contrário, as manifestações de traço 

contracultural têm a importante função de revisar os valores absorvidos em nosso 

cotidiano e, dessa forma, indicar novos caminhos pelo qual o homem trilha suas 

opções. Neste contexto de insatisfação, surgiu especificamente na Califórnia, o 

movimento hippie, que materializava as características da contracultura. 

Os hippies (Mayara et al., 2009, p. 5), formavam um mundo à parte, colorido ao 

gosto deles. Diferenciavam-se dos outros pela aparência: cabelos agressivamente 

compridos e roupas exóticas. Seus protestos eram pacíficos, as manifestações tinham 

slogans alegres e possuíam o hábito nada comum de distribuir flores durante as 

passeatas. A conduta hippie se fundamentava numa filosofia de ―Paz e Amor‖. 

Adeptos de um modo de vida comunitário queriam viver perto da natureza e 

procuravam organizar comunidades agrícolas baseadas no trabalho manual. 

Respeitavam as questões ambientais, a emancipação sexual e a prática do nudismo.  

A coletânea Maio de 68, organizada por Sérgio Cohn e Heyk Pimenta, 

conforme relata Ilari (2016) traz a tradução de uma série de depoimentos e entrevistas 

sobre o período, que permitem conhecer o contexto em que se deu a contracultura: 

Jean-Paul Sartre, Daniel CohnBendit, Edgar Morin, Maurice Jouyex, Henri Lefebvre, 

Roel Van Duyn, Rudi Dutshke, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Allen Ginsberg, 

Gary Snyder, Timothy Leary, Barry Miles, Peter Berg, Peter Coyote e Abbie Hoffman 

discutem, muitos em primeira mão e no calor da hora, o maio de 1968, em seus 

aspectos culturais, históricos, políticos, filosóficos e artísticos, em um pequeno livro 

que nos parece uma excelente introdução ao período e a facetas diversas da chamada 
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contracultura. Da internacional situacionista aos hippies e happenings, de Paris à 

Universidade Livre de Berlim, dos sitins a ideais de liberdade e sua teorização, o 

volume traz o sabor e a crítica de toda uma estrutura de sentimento do período, em 

que idealismo e criatividade almejavam uma nova sociedade, aparentemente de 

alcance muito próximo (Ilari, 2016).  

Eram contra punições e a favor da busca pelo prazer, fosse pela espiritualidade 

ou pelas drogas, simpatizantes de religiões orientais como budismo e hinduísmo. 

Opunham-se à Guerra do Vietnã, ao nacionalismo, ao patriarcalismo, ao militarismo, 

ao poder governamental, ao capitalismo, às corporações industriais, à massificação, 

ao autoritarismo e aos valores que, segundo sua concepção, eram ilegítimos (Mayara 

et al., 2009, p. 5).  

O misticismo, o psicodelismo e as drogas justificavam a oposição ao 

racionalismo. Tinham três eixos de movimentação: da cidade para o campo, da família 

para a vida em comunidade e do racionalismo cientificista para os mistérios e as 

descobertas das coisas místicas. Os protestos ambientais, a liberação dos costumes, 

o nudismo, o vegetarianismo, o estilo despojado, entre outros, sempre remetem ao 

hippismo. O período de ditadura, culminado entre rivalidades políticas e ideológicas, 

acabou por introduzir o hippismo, bem como a contracultura num todo (Mayara et al., 

2009).  

Jameson (1971/1986) aponta que a ideia mais recorrente sobre os ―anos 

sessenta‖ é a impressão de que, ali, tudo era possível, de que este foi um período de 

liberação universal, de uma liberação mundial de energias. Período em que os 

―nativos‖ tornaram-se seres humanos, em que os colonizados internos do Primeiro 

Mundo (minorias, marginais, mulheres) conquistaram o direito de falar em uma nova 

voz coletiva, jamais antes ouvida no palco do mundo (Jameson, 1971/1986). 

Morgan (1991/2010) se vale da discussão da mídia mainstream, 

contemporânea, que distorce propositalmente a história e memória do período, 

―apagando‖ seu potencial utópico e a crítica ao establishment, de modo a 

intensificar a sensação de alienação e o conservadorismo, mostrado como único 

viés possível e realizável no mundo atual.  

Partindo da premissa da distorção da história, Morgan (1991/2010) discute 

as contradições inerentes ao período, a dialética do empoderamento, o discurso 

midiático referente às questões de raça, gênero e classe, e à Guerra do Vietnã, a 

questão das imagens, a criação dos ícones negativos do período (os assim vistos, 

bad sixtie), a domesticação e cooptação capitalista da história do período, as 

projeções da contracultura no período Reagan, o mercado nostálgico da 
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contracultura e sua sátira, os discursos de guerra e das políticas culturais, e a 

cultura midiática frente ao futuro da democracia (Ilari, 2016).  

 Após entendermos sobre os movimentos que marcaram uma época de busca 

pela liberdade social, emocional e sexual, passaremos a entender no próximo capítulo 

sobre as drogas. 
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CAPÍTULO II - AS DROGAS 
 

 

De acordo com o relatório da ONU, em torno de 35 milhões de pessoas em 

todo o mundo sofrem problemas de droga e requerem tratamento, em que 

as consequências do consumo "são mais graves e generalizadas do que se pensava". 

O diretor executivo do UNODC, Yury Fedotov, afirma que "as conclusões do relatório 

deste ano preenchem e complicam ainda mais a situação global dos desafios das 

drogas, ressaltando a necessidade de uma cooperação internacional mais ampla para 

promover respostas equilibradas e integradas de saúde e de justiça, face à procura e 

oferta" de estupefacientes (Diário de Notícias, 2019, p. 1). Globalmente, 11 milhões de 

pessoas injetaram droga em 2017, das quais 1,4 milhões vivem com HIV e 5,6 milhões 

com hepatite C (UNODC, 2019). 

Cada vez menos adolescentes acreditam que o uso regular de maconha é 

prejudicial à saúde. Concomitantemente, os adolescentes estão iniciando o uso de 

maconha em idades mais jovens e mais adolescentes estão usando maconha 

diariamente (Meier, Caspi, Ambler, Harrington, Houts, Keefe, McDonald, 

Ward, Poulton e Moffitt, 2012).  

Conforme descreve o Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, a 

adolescência abrange 11 a 18 anos e é um período de muitos desafios, à medida que 

o cérebro continua a se desenvolver no contexto de hormonais e outros fatores 

biológicos normais processos. No entanto, muitas funções cerebrais continuam a 

desenvolver a adolescência passada, o que destaca a importância intervenções após 

os 18 anos de idade (EMCDDA, 2019). 

Em Relatório do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência 

(EMCDDA) é cada vez maior o número de novas substâncias psicoativas (NSP) que o 

Observatório tem detetado: no ano de 2018 foram 55, o que eleva para 730 as NSP 

que esta entidade monitoriza. São ainda divulgadas estatísticas que indicam a 

apreensão de mais de um milhão de drogas ilícitas anualmente, que 96 milhões de 

adultos (dos 15 aos 64 anos) no conjunto dos países da União Europeia, mais a 

Turquia e a Noruega, já experimentaram uma droga ilegal ao longo da vida e que 

cerca de 1,2 milhões de pessoas recebem anualmente tratamento por problemas 

relacionados com o consumo de estupefacientes (Ferro, 2019). 
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2.1. O conhecimento de si, o caminho da toxicodependência   

 

Para Gonçalves (2008), nas necessidades psicológicas e comportamentais 

incluem-se as necessidades de: redução da inibição e da tensão; intensificação das 

interacções sociais (álcool e outros depressores, sedativos e outros tranquilizantes); 

de sentimentos de euforia (álcool); de estimulação/activação (anfetaminas, cocaína); e 

de alteração dos estados de consciência (marijuana, haxixe e drogas alucinogéneas) 

(Cook e Morse, 1980, p.38). As necessidades sóciopsicológicas congregam as 

necessidades de: independência e rebelião; de aceitação pelo grupo de 

companheiros; e de autoestima (Cook e Morse, 1980, p. 40).  

De acordo com a Associação de Psiquiatria Americana - APA (2019), um em 

cada cinco americanos experimenta um distúrbio de saúde mental em um determinado 

ano. Muitos receberão tratamento e se recuperarão ou aprenderão maneiras de viver 

com sua condição. No entanto, as manchetes sobre saúde mental frequentemente se 

concentram em casos raros e sensacionais que levam à violência ou à morte. 

Assim, o álcool, o tabaco e as outras drogas como problema de saúde pública, 

cuja génese é ampla e complexa, impõe cada vez mais a necessidade de situar a 

temática. Por seu turno Cook (1985) e Feldman (1994) advogam ser ―as 

necessidades‖ do sujeito que conduzem ao uso/abuso do consumo de drogas e, 

indicam o conjunto de necessidades que as drogas (álcool, tabaco e outras drogas) 

podem satisfazer. Essas necessidades agrupam-se em duas categorias: necessidades 

psicológicas e comportamentais que se relacionam fundamentalmente com o efeito 

das drogas no sistema nervoso e necessidades sócio-psicológicas que advêm de 

factores identificados e relacionados com o uso de drogas (Cook, 1985 e Feldman, 

1994).  

O caminho das drogas e do álcool, Vergara e Justo (2011), percorrido pelos 

jovens de hoje, revela-se como mercadoria, atraente pelos senhores do comando 

financeiro ilícito, incitando para a transgressão, rebeldia e riscos envolvidos na 

atividade que é proibida. A interdição legal, a atração pelo perigo, a adrenalina pura e 

o desejo de reconhecimento imediato produzem construções frágeis no campo do 

desejo social que comprometem a saúde, ameaçam a vida dos jovens e das próprias 

famílias, tornando muitos destes mutilados por seu próprio vício.  

Vergara e Justo (2011) relatam que as dimensões da experiência pessoal e 

subjetiva da juventude se acrescentam doses significativas de ceticismo quando se 

menciona no debate o horizonte histórico da emancipação política e as utopias 

coletivas. As diferenças de geração, ponto de vista, acabam gerando conflitos de 

valores que se acentuam com o processo permanente de ―destruição criativa‖ 
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(eufemismo para a destruição em massa das forças produtivas) promovida pela 

reestruturação produtiva, pelo avanço tecnológico e pela nova economia baseada na 

informação e no conhecimento.  

Nesse mesmo viés, Hobsbawm (1995) corrobora que o uso de substâncias 

psicoativas conhecidas popularmente como drogas, talvez com exceção do álcool e do 

tabaco, historicamente sempre foram associados a grupos restritos, culturas 

específicas e a certas camadas sociais. A produção e comercialização, em larga 

escala, estiveram restritas para fins terapêuticos e foram proibidas legalmente. 

Culturalmente, como expressão de um consumo de massas, as drogas só alcançaram 

popularidade e ganharam visibilidade nas décadas de 60 e 70 do século XX. Para 

Hobsbawm (1995): 

 

O uso de drogas era por definição uma atividade proscrita, e o próprio fato de a droga mais 

popular entre os jovens ocidentais, a maconha, ser provavelmente menos prejudicial que o álcool 

e o tabaco tornavam o fumá-la (tipicamente uma atividade social) não apenas um ato de desafio, 

mas de superioridade em relação aos que a proibiam. Nas loucas praias dos anos 60 

americanos, onde se reuniam os fãs de rock e estudantes radicais, o limite entre ficar drogado e 

erguer barricadas muitas vezes parecia difuso (Hobsbawm, 1995, p. 326).  

 

O consumo das drogas pelos jovens, segundo Vergara e Justo (2011), 

corresponderia à liberdade de construção de novas experiências, buscando firmar sua 

personalidade ou buscando fugir de situações vistas como caóticas. Tinha o sentido 

de busca de um estilo de vida superior, emancipado da cultura convencional 

conservadora e de oposição aos padrões e valores dominantes na sociedade, 

tentando viver contraditório aos valores.  

A capacidade de adquirir bens de consumo é um fator muito relevante para o 

ingresso do jovem nesse universo. Importância que só cresce com o passar do tempo, 

já que ele vai acumulando responsabilidades e acostumando-se com o acesso a 

padrões de consumo abundantes. O dinheiro também é um importante instrumento 

para garantir a liberdade, no caso de uma eventual prisão. A extorsão é uma prática 

comum entre policiais que lidam com o tráfico (UNICEF, 2006). 

Contribuem Vergara e Justo (2011), que o desejo liberto dos jovens supunha 

sair do impasse político de um mundo hierárquico e autoritário. Comparando com as 

transformações culturais e dos costumes operadas em outras esferas da vida social, 

como o direito ao divórcio, o aborto, a orientação sexual, a abolição oficial do racismo 

e das discriminações religiosas, a questão da proibição das drogas parecia ter o 

mesmo destino.  
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Consideram Vergara e Justo (2011) que a liberalização das drogas teria outro 

tratamento. A decisão política sobre a legalidade das drogas foi definida nas primeiras 

décadas do século quando a indústria farmacêutica e a medicina estabeleceram um 

mercado legal. De acordo com a racionalidade do cálculo econômico se definiu por 

uma produção de drogas exclusivamente para fabricação de medicamentos e 

controlada para uso humano restrito com fins terapêuticos.  

A imagem mental é o estereótipo do comportamento cotidiano. Dela nos 

servimos para tomar decisões, ter opiniões e tomar atitudes em relação ao consumo, 

às ideologias, às convicções. ―A imagem mental é também uma estrutura de 

elementos diversos agrupados de determinada maneira, reunidos, interconectados, 

interdependentes e que obedecem a certas leis de estrutura (físico-psicológicas): 

percepção, cultura, motivações e necessidades‖ (Costa, 2008, p. 95). 

Porém com o uso contínuo ou abusivo de certas substâncias psicotrópicas traz 

o risco de morte, doenças diversas, com maior gravidade a AIDS, causa dependência 

química e induz comportamentos violentos e agressivos, quando associado a 

transtornos psiquiátricos, que já vinha sendo tema de preocupação pelos profissionais 

de saúde, e, parecia suficiente para justificar a manutenção da proibição das drogas 

para outros fins (Vergara e Justo, 2011).  

O sistema viu a obrigação na defesa do uso restrito, impondo controle sobre 

este e manutenção da proibição legal do uso e do comércio dessas substâncias que, 

posteriormente, foram classificadas na lei como entorpecentes (Vergara e Justo, 

2011).  

A proibição de certas drogas vem atender a uma importante função política na 

economia do crime porque sobrevive diretamente da força do controle social expresso 

pelas leis vigentes. Relata Passetti (1991) que: 

 

A legalidade/ilegalidade das drogas é uma resultante histórica no Estado moderno: conjunto de 

verdades sustentando o poder calcado em relações econômicas e políticas. As drogas quando 

combinadas com as ditas condutas antissociais ou quando levam a loucura, é geralmente 

condenada pela sociedade. O risco nesses casos é a morte, porque o defensivismo individual 

torna os corpos impotentes (Passetti, 1991, p. 37).  

 

As conquistas democráticas e dos direitos humanos, das liberdades e garantias 

do consumidor permitem reivindicar um uso ―ético e politicamente responsável‖ das 

drogas e acreditar que esse processo está em suas próprias mãos (Vergara e Justo 

2011).  

O uso excessivo na maioria das vezes ocorre em encontros, grupos aliados ao 

mesmo objetivo, com cultura individualista onde o consumo é facilitado pelo acesso às 
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informações, ao crédito fácil e aos bens materiais, a produção de valores hedonistas 

amplifica a distância que separa a vivência dos jovens atualmente e o das gerações 

anteriores (Carvalho, 2006; Rodrigues, 2008; Oliveira, 2009; Wacquant, 1999/2001).  

A apartação social proposta por Buarque (1993), designa um processo pelo 

qual se denomina o outro como um ser "à parte" (apartar é um termo utilizado para 

separar o gado), ou seja, o fenômeno de separar o outro, não apenas como um 

desigual, mas como um "não semelhante", um ser expulso não somente dos meios de 

consumo, dos bens, serviços, etc., mas do gênero humano. É uma forma contundente 

de intolerância social (Nascimento, 1995, p. 25). 

Após ressaltar diferentes formas e expressões do fenômeno parece importante 

destacar que este tende a ser reproduzido através de mecanismos que o reforçam e o 

expandem. Estes mecanismos podem ser observados nos diferentes níveis da 

sociedade, ao ponto de que alguns deles que antes eram pensados como de 

desigualdade, hoje se misturam com a exclusão (Sawaia, 2001, p. 23). 

Sartre considera que o ser humano é sempre livre, pois possui liberdade de 

consciência a este respeito afirma: ―a consciência não é produzida como exemplar 

singular de uma possibilidade abstrata, mas surge no íntimo do ser, cria e sustenta 

sua essência, ou seja, o agenciamento sintético de suas possibilidades‖ (Sartre, 1943, 

p. 21).  

O ser humano vive em constante movimento para transcendência o que supõe 

um constante vir a ser, em que se fazem presentes duas dimensões: a do ser e até e a 

do não ser. O nada se encontra no centro da existência e a condiciona. Pensar o ser 

do homem é identificar este esforço para uma ultrapassagem contínua para uma 

impossível coincidência consigo próprio (Sawaia, 2001, p.45). 

De acordo com Gonçalves (2008, p.30) prevalece também a opinião de que a 

―droga é a principal causa dos nossos males, mas ao contrário, os nossos males é que 

são a causa da importância que a droga ganhou na vida individual e colectiva, porque 

vivemos todos enleados numa teia de relações por cada um de nós construída, a qual 

reflecte as nossas acções, atitudes, valores e comportamentos‖. ´ 

O uso de substâncias pelos pais também pode impactar o ambiente familiar, 

gerando conflitos familiares e maus pais, o que pode aumentar o risco de abuso e 

negligência e envolvimento com o sistema de bem-estar infantil (Conselho Nacional de 

Pesquisa e Instituto de Medicina, 2009).  

O mau funcionamento da família pode aumentar o risco de vários 

comportamentos problemáticos em crianças e adolescentes, incluindo o risco de uso e 

abuso de substâncias (Aarons, Monn, Hazen, Connelly, Landsverk, Hough, Brown e 

Sandra, 2008). Crianças com histórico familiar de abuso de drogas também podem ter 
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um risco genético aumentado para o uso de substâncias (Kendler, Prescott, Myers, 

e Neale, 2003; Young, Rhee, Stallings, Corley, e Hewitt, 2006) , geralmente 

manifestadas em combinação com a família ou outros fatores de risco 

ambientais (Enoch, 2012). 

Nessa teia parece imprescindível que cada cidadão e a sociedade reflictam 

sobre o seguinte conjunto de instâncias e as suas influências que cada qual pode 

desencadear no fenómeno aditivo: 

 O Ser - A toxicodependência é um problema do ―ser‖, mas as explicações devem ser procuradas 

nas circunstâncias do ―ser‖ (Sarte, 1962; Engels, 1963), isto é, devem-se procurar as causas nas 

necessidades de gerar uma ilusão de bem-estar e poder, em que se ―é‖, assim, por acção das 

drogas; 

 A Família - Tradicional, monoparental ou sobre quaisquer outras designações, a família é 

referida como esteio e ancoradouro insubstituíveis na formação do ―ser‖ (Engels, 1963). 

Contudo, a instituição mergulha, na actualidade, numa crise profunda como resultante da crise 

de valores, da desorientação e desagregação originadas pelo individualismo e falta de 

perspectivas, fundamentos tidos como válidos para se demitirem das responsabilidades que têm 

no crescimento e educação do ―ser‖ (Muisener, 1994; Fleming, 1995). 

  

De acordo com Settertobulte, Jensen e Hurrelmann (2001, p.121) as 

―discussões familiares, as dificuldades financeiras, o desemprego, a violência e as 

agressões familiares, o divórcio, a falta de comunicação dos pais com os filhos, a 

permissividade e/ou a severidade dos pais‖ são factores que podem empurrar o ―ser‖ 

para as esferas do álcool, do tabaco e das outras drogas. 

A liberdade não se dá jamais sobre um real cristalino e translúcido, mas sobre 

uma opacidade constituinte sobre a qual o Eu não pode nunca deliberar por completo. 

O papel da vontade livre não será, pois, o de deliberar sobre a totalidade de ações 

éticas provenientes do imaginário consciente, mas de tornar-se responsável por 

mover-se no campo restrito das condições dadas – ou impostas – sobre a consciência 

pela sua estrutura fundante. A vontade é mais responsabilidade do que liberdade e 

exige consequentemente mais conhecimento das formas do real do que ímpeto 

sonhador ou arroubos de potência irrefreável (Messas, 2014). 

Esta circularidade da interpretação aponta ainda ―a necessidade da 

comunicação e do diálogo inter-humano como condição da progressiva emancipação 

do sujeito em face de determinismos e dependências‖ (Ricoeur, 1969/1988, p.10). 

A abertura para a interpessoalidade, pela qual transitam os temas da vida no 

sofrimento e dor esquizofrênicos, brandindo por auxílio urgente, tolda-se em definitivo, 

espessando a barreira de separação entre a consciência embriagada e a consciência 

do terapeuta. Sem essa ressonância da dor do outro dentro de si, o terapeuta vê 
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reduzida sua capacidade de entretecer sua vida com a vida alheia. Incurioso e lasso, 

refratário ao mundo sonoro da interhumanidade, o paciente dedica-se mais e mais ao 

vórtice infernal da embriaguez que se renova infinitamente, até a morte. Nem mesmo a 

ação farmacológica, nos instantes do ocaso do ser, consegue mais romper a vedação 

dos últimos canalículos ligando a consciência embriagada ao mundo (Messas, 2014, 

p. 40). 

Pensar pelo viés preventivo, ou mesmo de promoção da saúde, é insuficiente 

para dar conta da complexidade da questão. Em muitas escolas brasileiras há relatos 

de circunstâncias que já envolvem o consumo ou mesmo o tráfico de drogas, com a 

presença de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, expostos a riscos em 

função de seu padrão de consumo ou mesmo de casos de violência (Dalbosco, 2013).  

 

 

2.2. Uma Visão Histórica do uso das drogas e do álcool 

 

Toscano Jr. (2001) relata sobre a prática milenar e universal, sobre o uso de 

drogas, ou ervas, e bebidas, que faziam uso para invocação, cerimoniais, ou até 

mesmo curas, não sendo um fenômeno exclusivo da época em que se vive. Pode-se 

dizer que a história da dependência de drogas se confunde com a própria história da 

humanidade (Carranza e Padrão, 2005), ou seja, o consumo de drogas sempre existiu 

ao longo dos tempos, desde as épocas mais antigas e em todas as culturas e 

religiões, com finalidades específicas. Isso porque, o homem sempre buscou, através 

dos tempos, maneiras de aumentar o seu prazer e diminuir o seu sofrimento (Martins e 

Correia, 2004). 

O primeiro grande marco proibicionista pode ser visto na China do século 

XVIII, Santos e Paula (2019), quando o país resolveu proibir o ópio e endurecer as 

penas contra seu contrabando, desenca-deando processo similar ao de hoje: 

surgimento da máfia, aumento da corrupção do sistema estatal e enriquecimento 

de criminosos, sem entretanto, diminuir sua oferta, que permaneceu inelástica 

mesmo após sua legalização posterior, dada com o Tratado de Nanquim, em 1842, 

que pôs fim à Guerra do Ópio contra a vitoriosa Inglaterra (Feige e Miron, 2008, p. 

911). 

Também em 1912, foi realizada a 1ª Convenção sobre Ópio da Haia, realizada 

em 1912, incentivada pelos EUA, pressionando pela implementação de sua política a 

nível internacional, com a elaboração de um documento de grande impacto, que exigia 

a limitação da produção e venda de ópio e opiáceos (morfina), incluindo a cocaína, 

que eram as substâncias de maior visibilidade nas sociedades americana e europeia 
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do início do século XX. Boiteux (2001, p. 38) refere que se estabeleceu a necessidade 

de cooperação internacional no controle dos narcóticos, restringindo-se seu uso lúdico, 

apenas permitido o uso médico. Gradualmente essa preocupação mundial foi se 

estendendo a outras drogas, com a proibição total da cocaína e de derivados da coca 

e mais adiante dos diversos tipos de cannabis sativa (maconha).  

Com a criação das Nações Unidas em 1945, após o fim da 2ª Guerra Mundial, 

foram estabelecidas as linhas mestras do controle internacional de drogas vigente até 

os dias de hoje, tendo sido concluídas três convenções sob seus auspícios, ainda em 

vigor. Continua a autora em seus relatos, instituindo um amplo sistema internacional 

de controle e atribuiu a responsabilidade aos estados-parte de incorporação das 

medidas ali previstas em suas legislações nacionais, além de ter reforçado o controle 

sobre a produção, distribuição e comércio de drogas nos países nacionais, e proibido 

expressamente o fumo e a ingestão de ópio, assim como o simples mastigamento da 

folha de coca e o uso não médico da cannabis (Boiteux, 2001).  

Foram assinados três Protocolos: o Protocolo de Genebra de 1946, o Protocolo 

de Paris de 1948 e o Protocolo para a limitação e regulação do cultivo da papoula, da 

produção e das trocas internacionais e do uso do ópio, de 1953 (Bassiouni e 

Thony,1999, p. 920). 

Continua Boiteux (2001), que em 1972, foi a assinado um Protocolo 

emendando a convenção para aumentar os esforços de prevenir a produção ilícita, o 

tráfico e o uso de narcóticos, bem como mencionava a necessidade de se providenciar 

acesso a tratamento e reabilitação de drogados, em conjunto ou em substituição à 

pena de prisão nos casos criminais envolvendo adictos.  

Conforme afirma Spence (1991, p. 129), o uso de derivados de ópio tem o 

efeito de reduzir a velocidade, e causar o efeito de tornar menos nítido o mundo em 

volta da pessoa. Muito embora o costume da inalação de tal substância só tenha se 

tornado popular durante o século XVII, juntamente com o hábito de fumar tabaco. 

Acredita-se que as técnicas de fumar ópio misturado com tabaco por meio do uso de 

cachimbos tenham sido trazidas pelas tropas chinesas que retornavam de Taiwan em 

1721, e que, após, sua utilização teria se espalhado pela China continental (Spence, 

1991). 

Contudo, como não havia qualquer precedente no código penal chinês da 

época, foram invocadas cláusulas por analogia, e assim passaram os traficantes a 

serem punidos como contrabandistas.  

Ainda refere Boiteux (2001) nesse mesmo fato, a pena de tal crime era o uso 

de um pesado colar de madeira (chamado de cangue) durante um mês, e depois o 

banimento; enquanto que os que incitavam os inocentes a usarem o narcótico 
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estavam sujeitos às mesmas penas dos pregadores de religiões ortodoxas, qual seja o 

estrangulamento (sujeito à mitigação mediante revisão). Já os que fumavam ou 

plantavam ópio eram punidos com cem chicotadas, de acordo com as penas previstas 

para o delito de desobedecer a ordens imperiais, relata a autora. 

No final do século XIX, o uso de ópio enraizou-se em outros estratos sociais, 

além de os operários (estivadores ou colliers) terem começado a usar a substância, 

visando à melhoria de seu desempenho laboral. Diz-se que os colliers conseguiam 

carregar cargas ainda mais pesadas sob a influência do ópio, o que teria levado o 

narcótico a se tornar bastante popular, com o aumento do número de viciados entre os 

camponeses, que começaram a plantar papoula para aumentar seus rendimentos 

(Boiteux, 2001).  

Sobre as primeiras representações de doença, os antigos mesopotâmicos 

diziam estar ligados às ações de magia, uma vez que para eles as doenças eram 

provocadas por influências de entidades sobrenaturais, com as quais o ser humano 

não podia competir. Mais tarde, serão entendidas no âmbito das crenças religiosas, 

sendo determinação dos deuses (Sevalho, 1993). Essa visão começou a mudar a 

partir dos conhecimentos desenvolvidos pelos egípcios, que evidenciaram uma 

naturalização das doenças, aliada às crenças sobrenaturais, religiosas e mágicas que 

os mesmos possuíam. 

A mitologia grega e filosófica desse povo apresentava uma característica 

particular, a preocupação em compreender a natureza do homem, embasando as 

explicações sobre saúde e doença, nessa época, fundamentados na religião (Pratta e 

Santos, 2009). 

Nesse período, Toscano Jr. (2001) refere que existia, no ideário popular, a 

concepção de que o sobrenatural (no caso, os deuses) era responsável pela 

manifestação das doenças, ou seja, existia a ideia de sacralização das doenças, uma 

vez que o homem tinha por costume curvar-se às divindades e se submeter aos mais 

diversos tipos de sacrifícios com a finalidade de livrar-se de alguma enfermidade, do 

castigo e das impurezas. 

Essa visão considera Sevalho (1993), sofreu mudanças a partir das ideias de 

Hipócrates, o qual foi o primeiro a formular um conceito de causas naturais para os 

eventos presentes em nosso mundo. Segundo sua concepção, o homem era 

constituído de quatro humores corporais sendo estes o sangue, a bílis amarela, a bílis 

negra e a fleuma, que eram oriundos de quatro qualidades específicas da natureza: 

calor, frio, umidade e aridez.  

Dentro dessa visão, a saúde resultaria da harmonia, do equilíbrio entre esses 

quatro humores e, por outro lado, a doença teria origem no excesso ou na escassez 
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de um deles ou na falta de mistura dos mesmos no organismo, sendo a cura ligada à 

busca do equilíbrio (Cairus e Ribeiro, 2005). Assim, a medicina de Hipócrates 

apresentava uma preocupação clara com a doença individual e com a forma de curá-

la, bem como com a manutenção da saúde. 

MacRae e Toscano (2001) discursam sobre a emergência da escola 

hipocrática, considerando a doença e a cura como resultados de processos naturais 

que levou a nova medicina a receitar o pharmakón (palavra que significa remédio ou 

veneno) para o tratamento das enfermidades em busca da cura. 

O álcool tem o incentivo para uso desde o período de Cristo, há mais de dois 

mil anos, em que é considerado um elemento relevante por simbolizar a alegria em 

festas e, posterior à morte de Cristo, representa seu sangue. Vale ressaltar que o uso 

relatado nessa religião é de forma controlada. O uso de qualquer outro tipo de droga, 

como unguentos e poções, era condenado pela Igreja Católica e os indivíduos que os 

utilizavam eram punidos com torturas e morte pelos tribunais da Inquisição (MacRae, 

2001). 

Apesar dessas restrições e das perseguições constantes realizadas pela Igreja 

Católica, a Idade Média conseguiu acumular todo um saber herbário, alquímico e 

secreto, bem como de uma prática popular sobre as plantas (Toscano Jr., 2001). 

No final da Idade Média, a Europa é assolada pela peste negra, peste 

bubônica, que provocou uma grande mudança na realidade da época, evidenciando o 

medo do sofrimento e da morte. Nesse período, o pensamento da morte tornou-se 

evidente. Os princípios da medicina galênica não conseguiram dar conta dessa nova 

vivência, o que levou Sydenhan9 a apoiar-se nas obras dos empiristas, (Ornellas, 

1999, p. 20) "especialmente Bacon e Locke, e iniciar um novo modo de conceber a 

doença, através de dois elementos importantes: o empirismo clínico, que se apoia na 

observação, e uma nova classificação das doenças, agudas e crônicas, ainda hoje 

utilizada". 

A partir desse momento, essa nova forma de conceber a doença, associada a 

um conjunto de outros fatores da época, levou à emergência de um novo olhar sobre a 

questão da saúde e doença e da relação entre as mesmas, bem como no que diz 

respeito ao uso de drogas (Ornellas, 1999). 

Desta forma, como MacRae (2001) relata, no Renascimento, entre o século XV 

e XVI, período em ocorreu a queda gradativa do poder e da influência exercidos pela 

Igreja Católica em todos os âmbitos da sociedade, é possível notar grandes 

transformações na realidade da época. Por exemplo, a possibilidade de um contato 

                                                
9
 Sydenham é conhecido pelo sucesso de seu tratamento "expectante" da varíola, pelo Láudano (primeira forma 

de tintura de ópio) e pelas descrições da Coréia aguda (Dança de São Vito). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1udano
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mais íntimo com as culturas orientais, em que antigos conhecimentos farmacológicos 

haviam sobrevivido melhor, possibilitou uma retomada gradual do uso de drogas. 

Surge novo período de grande avanço científico, evidenciando-se a 

necessidade de laicização do saber, o que levou ao nascimento da ciência moderna. 

Retomou seu papel, com uma nova roupagem, passou a exigir a sistematização do 

conhecimento, seguindo para isso normas e regras específicas para a produção do 

mesmo, o que fez com que a observação, a descrição e a classificação delimitassem o 

paradigma da mesma. Com isso, as ideias da experiência e da intervenção 

incorporaram-se ao pensamento moderno (Ornellas, 1999). 

Frente a esse contexto, a partir do século XVII, a evolução da medicina 

acompanhou de perto o desenvolvimento ocorrido na ciência, principalmente na 

biologia, que apresentava uma concepção mecanicista da vida, concepção esta que 

passou a dominar, consequentemente, a atuação dos médicos em relação à saúde e à 

doença (Capra, 1982).  

A partir da Revolução Industrial, identificou-se uma ruptura fundamental entre 

saúde e medicina, com uma hegemonia flagrante desta última. Esta ―ruptura veio 

acompanhada da cisão entre corpo e mente, eu e outro, pessoa e contexto, relações 

econômicas e comunitárias dentro de um mundo em intenso processo de 

burocratização e desencanto‖ (Queiroz, 1986, p. 311).  

No que diz respeito ao uso de drogas, no decorrer do século XVIII, ocorreu 

uma diminuição na perseguição aos indivíduos considerados hereges, facto que 

propiciou uma volta do uso médico e lúdico das drogas (MacRae, 2001), ou seja, os 

próprios avanços científicos começaram a apontar a necessidade de se explorar a 

questão medicamentosa quando se discute a questão da doença dentro dos 

parâmetros em voga. No início do século XIX desenvolveu-se a filosofia positiva, a 

qual teve um impacto direto no que diz respeito ao método científico ao ressaltar que 

todo e qualquer fenômeno deve ser explicado de uma forma objetiva, experimental 

(MacRae, 2001).  

Nesse sentido, relata Ornellas (1999), que todo conhecimento produzido deve 

ser submetido ao que o Positivismo denominava de princípio da neutralidade do 

sujeito. Esse princípio levou a uma nova concepção de saúde e doença, uma vez que 

a medicina incorporou o conceito de função, desenvolvendo, a partir desse, a visão de 

saúde como um processo (Ornellas, 1999). 

Também no início desse mesmo século, cientistas conseguiram isolar os 

princípios psicoativos de inúmeras plantas, permitindo o nascimento de um grande 

marco na medicina, passando a produzir determinados fármacos como a morfina, a 
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codeína, a cafeína, a cocaína, os barbitúricos assim como, o anestésico do éter, do 

clorofórmio e do óxido nitroso (MacRae e Toscano, 2011). 

A Psiquiatria incorporou o modelo biomédico vigente, surgido no século XIX, 

procurando discutir a questão dos problemas mentais a partir da descoberta de causas 

orgânicas, ou seja, da busca da lesão, no caso, da lesão cerebral (Capra, 1982).  

Pratta e Santos (2009) consideram que como a Psiquiatria seguiu a visão 

positivista predominante na época, contribuiu para encobrir valores e poderes 

presentes nesse cenário, como o caso da exclusão e morte social, uma vez que o 

paciente era retirado do convívio social e encarcerado, perdendo muitas vezes seus 

vínculos e sua própria identidade.  

Dentre os avanços do século XIX, Capra (1982) menciona o rápido 

desenvolvimento na compreensão dos processos fisiológicos, levando médicos e 

biólogos a se preocuparem com entidades cada vez menores, como, por exemplo, 

aquelas de interesse da biologia celular e da teoria microbiana da doença. Esses 

conhecimentos deram à medicina um status diferenciado, conferindo-lhe um poder 

específico para controlar as doenças e uma visão individualista em relação ao objeto 

da saúde, ou seja, o foco de interesse passou a ser cada vez mais o indivíduo e não a 

população (Queiroz, 1986).  

Pratta e Santos (2009), sobre o uso de álcool, por exemplo, referem que vem 

desde a pré-história até a atualidade, contudo na literatura como uma condição clínica, 

é relatado a partir dos séculos XVIII e XIX. Um dos motivos para isso diz respeito à 

urbanização decorrente da Revolução Industrial, possibilitando que os médicos 

observassem mais os pacientes com consumo excessivo de álcool, produzindo os 

primeiros textos referentes aos problemas de saúde advindos do uso de bebidas 

alcoólicas. 

De acordo com Gonçalves (2008), o Comité de Sábios em 

Farmocodependência (1974), e um ano mais tarde Kramer e Cameron (1975), 

estabeleceram a doutrina da OMS a este respeito, considerando a escola como um 

dos pilares básicos na prevenção da drogodependência. Também a ONU no Conselho 

da Europa, a UNESCO (2000) e outros organismos internacionais alinham pelo 

mesmo diapasão, reconhecendo na escola dinâmica e vitalista o centro ideal de 

prevenção da toxicodependência, uma prevenção inserida no plano global da 

Educação para a Saúde (Kemn e Close, 1995; Negreiros, 1991).  

Já em 1976, como refere Carvalho (2001), quando a convenção entrou 

finalmente em vigor, essas novas substâncias referidas, assim como os sedativos 

hipnóticos e os tranquilizantes foram submetidas ao controle internacional. O sistema 

internacional de controle foi sendo ampliado e atingiu o ápice da repressão com a 
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vigente Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas de 1988 (Carvalho, 2001).  

Em 2016 foi divulgado no relatório do Painel Internacional de Controle de 

Narcóticos – INCB, que enfatiza que a disponibilidade de drogas para fins médicos, 

conforme estipulada por tratados internacionais, deve ser garantida e combinada, de 

forma equilibrada, à luta contra o fornecimento de substâncias ilícitas. 

O Painel chamou atenção para a emergência de componentes químicos novos, 

ainda não enquadrados por mecanismos internacionais de controle. Essas substâncias 

integram a produção de drogas como metanfetaminas e anfetaminas, produtos já 

monitorados por sistemas internacionais (ONU, 2016). 

O INCB também destacou uma mudança nos padrões de comércio de 

matérias-primas para a fabricação de drogas. Fluxos domésticos têm se beneficiado 

do roubo de substâncias para fins ilícitos mais do que a troca internacional, o que 

sugere uma eficácia das medidas de controle atuando em fronteiras e em rotas globais 

(ONU, 2016). 

Substâncias psicoativas são ameaça crescente, em outubro de 2015, o INCB 

havia recebido notificações dos Estados-membros sobre 602 novas substâncias 

psicoativas. O número representa um aumento de 55% em relação a 2014, quando 

388 novos compostos foram identificados. Para o Painel, esse ritmo acelerado de 

desenvolvimento dos psicoativos é um desafio que exigirá abordagens mais flexíveis e 

maleáveis dos governos (ONU, 2016). 

Apesar das dificuldades, também foram verificados avanços no ano passado. 

Dez novas substâncias psicoativas foram submetidas ao controle internacional pela 

Comissão sobre Drogas Narcóticas, e o controle nacional de tais substâncias cresceu 

em vários países, incluindo a China e a Índia (EMCDDA, 2018). 

Recentemente, um estudo de identificação das tendências realizado pelo 

EMCDDA, em 2018, que analisa várias fontes de dados, revelou que o aumento da 

disponibilidade de cocaína nos mercados de droga da Europa pode levar a uma 

tendência crescente de consumo em alguns países e, possivelmente, a uma expansão 

para a Europa Oriental, onde a droga era anteriormente pouco consumida. A 

diminuição do consumo de cocaína no ano anterior comunicada, durante vários anos, 

em diversos inquéritos à população em geral parece ter cessado, e o quadro geral 

sugere agora níveis de consumo estáveis. Em contrapartida, as análises das águas 

residuais revelam um aumento dos resíduos de cocaína na maioria das cidades para 

as quais existiam dados disponíveis relativos a 2015 e 2018 (EMCDDA, 2018) (Gráfico 

4). 

 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsId=53353#.VtdyMHUrJBQ
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Gráfico 4 – Resíduos de cocaína na água em 10 cidades europeias 

 
Fonte: EMCDDA, 2018. 

Nota: os valores no Gráfico 4 referem-se a tendências expressas em quantidades 

diárias médias de benzoilecgonina em miligramas por 1000 habitantes em Antuérpia Zuid (BE), 

Barcelona, Castellon e Santiago (ES), Paris-Sena, Centro (FR), Zagreb (HR), Milão (IT), 

Eindhoven e Utrecht (NL) e Oslo (NO). Estas 10 cidades foram selecionadas devido à 

disponibilidade de dados anuais para o período de 2011-2018. 

 

Embora estes dados indiquem claramente uma tendência crescente em relação 

aos resíduos durante 2015-2018, subsistem dúvidas sobre o que está na origem do 

aumento dos metabólitos da cocaína. Embora possa indicar que cada vez mais 

pessoas consomem cocaína, pode significar também que as mesmas pessoas 

consomem cada vez mais cocaína. Em alternativa, pode simplesmente refletir o 

aumento da pureza da cocaína na Europa, o que leva a uma maior deteção de 

metabolitos nas águas residuais. Este aumento poderá também ser explicado por uma 

combinação destas três causas (EMCDDA, 2018). 

 

 

2.3. As Convenções da ONU  

 

A principal proposta das duas primeiras convenções é sistematizar as medidas 

de controle internacional com o objetivo de assegurar a disponibilidade de drogas 

narcóticas e substâncias psicotrópicas para uso médico e científico, e prevenir sua 

distribuição por meios ilícitos. Eles também incluem medidas gerais sobre o tráfico e o 

abuso de drogas. 

Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961 (emendada em 1972). Esta 

convenção tem o objetivo de combater o abuso de drogas por meio de ações 

internacionais coordenadas. Existem duas formas de intervenção e controle que 
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trabalham juntas: a primeira é a limitação da posse, do uso, da troca, da distribuição, 

da importação, da exportação, da manufatura e da produção de drogas exclusivas 

para uso médico e científico; a segunda é combater o tráfico de drogas por meio da 

cooperação internacional para deter e desencorajar os traficantes (UNODC, 2019). 

Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 1971 estabelece um sistema 

de controle internacional para substâncias psicotrópicas, e é uma reação à expansão e 

diversificação do espectro do abuso de drogas. A convenção criou ainda formas de 

controle sobre diversas drogas sintéticas de acordo, por um lado, a seu potencial de 

criar dependência, e por outro lado, a poder terapêutico (UNODC, 2019). 

 Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas de 1988 fornece medidas abrangentes contra o tráfico de drogas, 

inclusive métodos contra a lavagem de dinheiro e o fortalecimento do controle de 

percussores químicos. Ela também fornece informações para uma cooperação 

internacional por meio, por exemplo, da extradição de traficantes de drogas, seu 

transporte e procedimentos de transferência (UNODC, 2019). 

 Um marco apontado da internacionalização da política repressiva norte-

americana para o mundo, ou ponto de convergência no âmbito internacional, que 

antecedeu a própria conclusão da Convenção de 1988, foi a Conferência Internacional 

sobre o Uso Indevido e o Tráfico Ilícito de Entorpecentes, em Viena, em junho de 

1987, onde pela primeira vez a União Europeia se incorporou ao debate internacional 

sobre a matéria (Boiteux, 2001).  

A Convenção da ONU de 1988 é um instrumento repressivo que pretende 

combater as organizações de traficantes, através da ampliação das hipóteses de 

extradição, cooperação internacional e do confisco de ativos financeiros dos 

traficantes, unificando e reforçando os instrumentos legais já existentes. Foi assim 

criado um sistema com enfoque particular de se opor ao poder militar, econômico e 

financeiro alcançado pelo tráfico ilícito nesses anos de proibição (Boiteux, 2001).  

A autora (Boiteux, 2001) relata que o caráter internacional dos delitos de tráfico 

de entorpecentes e a necessidade de harmonização das legislações nacionais para 

facilitar a cooperação e a extradição entre os países, diante do princípio da dupla 

criminalização que deve orientar qualquer medida judicial a ser requerida, está 

prevista no artigo 7º da Convenção em tela, e nos seus vinte parágrafos. A 

necessidade de cooperação judicial está prevista no artigo 9º da Convenção. O 

confisco de bens de traficantes é regulado pelo artigo 5º da Convenção da ONU de 

1988.  

Esse instrumento internacional, refere Carvalho (2006), teria assegurado a 

coesão da resposta internacional contra o tráfico de drogas ao propor a harmonização 



 

110 
 

das definições de tráfico de entorpecentes e assemelhados; a incriminação Da 

lavagem de dinheiro de origem ilícita; e o reforço da cooperação internacional entre 

Estados, para adaptar os meios de combate aos novos desafios. Persiste-se na 

utilização de termos bélicos, como ―guerra às drogas‖, ―combate‖ aos traficantes, 

repressão e ―eliminação‖ nas leis penais, determina o modelo repressivo e se 

incorpora ao imaginário político-criminal.  

A Lei Brasileira n.º 162/1991, relata preocupação com a sustentada e crescente 

expansão do tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas nos 

diversos grupos sociais e, em particular, pela exploração de crianças em muitas partes 

do mundo, tanto na qualidade de consumidores como na condição de instrumentos 

utilizados na produção, na distribuição e no comércio ilícito de entorpecentes e 

substâncias psicotrópicas, o que constitui em perigo de gravidade incalculável, 

reconhecendo os vínculos que existem entre o tráfico ilícito e outras atividades 

criminosas organizadas, a ele relacionadas, que minam as economias lícitas e 

ameaçam a estabilidade, a segurança e a soberania dos estados (Brasil,1991).  

Dentre os objetivos principais declarados na Convenção da ONU de 1988, ficou 

estabelecida a meta de erradicação do cultivo de plantas narcóticas, aumento dos 

esforços contra a produção ilícita de drogas, incluindo o monitoramento e o controle de 

substâncias químicas usadas no preparo e manufatura de drogas ilícitas (Boiteux, 

2001).  

Com o objetivo declarado de uniformizar a descrição típica das ações ilícitas 

pelos estados signatários, a Convenção de 1988 ampliou o alcance das chamadas 

―ofensas relacionadas com drogas‖, pois além da incriminação do tráfico e do uso de 

entorpecentes, determinou a previsão legal da proibição e apreensão de 

equipamentos e materiais destinados a uso na produção de estupefacientes e 

substâncias psicotrópicas; a criminalização da incitação pública do uso e consumo de 

entorpecentes; a punição da participação no crime de tráfico; a associação, tentativa, 

cumplicidade e assistência visando a prática deste tipo de delito (Boiteux, 2001, p. 43).  

Em Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o 

problema global das drogas em 1998, a XX Sessão Especial da Assembleia Geral da 

ONU (UNGASS), em Nova York, discutiu o problema mundial das drogas. Os países 

estabeleceram uma nova agenda para a comunidade internacional, com a adoção de 

três documentos fundamentais: uma declaração política, uma declaração sobre os 

princípios orientadores da redução da demanda por drogas e uma resolução com 

medidas para reforçar a cooperação internacional (UNODC, 2019). Ao aprovar a 

declaração política, os Estados-membros das Nações Unidas comprometeram-se a 
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obter resultados mensuráveis na redução da oferta e da procura de drogas ilegais até 

2008. 

Em 2009, a Comissão de Narcóticos (CND) das Nações Unidas fez uma 

análise dos dez anos anteriores, no que diz respeito aos progressos efetuados no 

cumprimento dos objetivos e das metas estabelecidos na UNGASS de 1998. Um 

relatório apresentado pelo UNODC afirmou que se obtiveram progressos significativos 

nesse período de dez anos, mas que, em algumas áreas e regiões, os Estados-

membros das Nações Unidas não atingiram totalmente os objetivos e metas 

mencionados na declaração política. Ainda sim, observou-se uma tendência global de 

estabilização na produção, no tráfico e no consumo de drogas (UNODC, 2019). 

Os estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) assinaram em 

março de 2019, uma declaração que visa o combate às drogas através da proibição do 

cultivo, do tráfico e do consumo de estupefacientes até 2029. A reunião, que decorreu 

em Viena durante dois dias, contou com a participação de representantes de mais de 

50 países, no âmbito da Comissão de Narcóticos da ONU. A declaração dá 

continuidade às políticas estabelecidas em 2009, quando a comunidade internacional 

concordou na eliminação ou redução de forma significativa da produção, do tráfico e 

do consumo de drogas até 2019 (SicNotícias; ONU, 2019). 

O objetivo lançado em 2009 não foi conseguido e o mercado das drogas 

tradicionais e sintéticas atingiu máximos históricos, com mais consumidores e mais 

mortes relacionadas com o consumo de estupefacientes, reconheceram as próprias 

Nações Unidas. A declaração põe fim a medidas como a regulação de alguns 

estupefacientes, como a cannabis, afetando as políticas em curso em países como o 

Uruguai e o Canadá, assim como em dez estados dos Estados Unidos. Na declaração 

refere-se que as políticas de combate às drogas devem basear-se em "provas 

científicas" para minimizar os danos causados, tal como foi proposto por numerosos 

países europeus e pela Organização Mundial da Saúde, que defenderam a 

substituição de seringas para evitar a propagação de doenças como a hepatite ou a 

SIDA (SicNotícias; UNODC, 2019). 

Algumas Organizações Não-Governamentais (ONG) criticaram a falta de 

soluções alternativas perante a falha das políticas e acrescentaram que os estados 

não fizeram nenhuma revisão ou análise sobre o resultado e as perdas humanas 

decorrentes das políticas aplicadas na última década (SicNotícias; UNODC, 2019). 

Relatório Mundial sobre Drogas 2019 informa que 35 milhões de pessoas em 

todo o mundo sofrem de transtornos por uso de drogas, enquanto apenas uma em 

cada sete pessoas recebe tratamento. Uma pesquisa com dados novos e mais 

precisos revela que as consequências adversas para a saúde decorrentes do uso de 
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drogas são mais severas e generalizadas do que se pensava anteriormente. (UNODC, 

2019). 

 

 

2.4. As Drogas e o Álcool 

 

A mídia apresenta o marketing da felicidade, de plena alegria, com o uso de 

bebidas alcoólicas. Acaba incutindo no dia a dia das famílias, a ideia de que só é 

possível sentir-se bem, ingerindo bebidas alcoólicas. Esse padrão de consumo vem 

aumentando, distorcendo o verdadeiro problema gerado. Há também o consumo de 

dois tipos de drogas, sendo que, as sintéticas costumam abastecer os consumidores 

endinheirados e a pasta base de cocaína, conhecida como pedra de crack, é 

comercializada entre a população de baixa rendao álcool, está disponível e é 

incentivado o seu uso, em todas as classes sociais (Vergara e Justo, 2011).  

Um dos efeitos das drogas é estimular o sistema de recompensa cerebral, 

aquele sistema que é ativado naturalmente quando o indivíduo faz alguma coisa 

agradável ou tem uma experiência gratificante que provoca a sensação de satisfação. 

Como a cocaína e as anfetaminas ativam rapidamente esse sistema, elas provocam 

uma sensação de bem-estar. Também é a ação nesse sistema que faz com que o 

indivíduo inicie o uso dessas substâncias e, então, com a sua repetição desencadeia a 

dependência (SUPERA, 2016).   

A situação que as drogas provocam no sistema de recompensa do cérebro 

relatada por SUPERA (2016), contraria o autor (Csikszentmihalyi, 1990) ao apontar 

que ‗Flow‘ é ―a forma como as pessoas descrevem seu estado de espírito quando a 

consciência está harmoniosamente ordenada e elas querem seguir o que estão 

fazendo para seu próprio bem‖ (Csikszentmihalyi, 1990, p.6). Pode-se associar a 

sensação de felicidade e satisfação ao Flow, que se torna a principal motivação que a 

pessoa pode ter ao realizar determinada atividade. ―A felicidade não é algo que 

acontece. Não é o resultado da boa sorte ou azar. Não é algo que se possa comprar 

com dinheiro ou poder. Não depende dos acontecimentos externos, mas também de 

como os interpretamos‖ (Csikszentmihalyi, 1990, p. 2). 

O Gráfico 5 apresenta a distribuição percentual do total de óbitos por causa 

básica relacionada a transtornos mentais devidos ao uso de substâncias psicoativas, 

conforme classificação do CID-10. Em números absolutos, foram 7.511 óbitos, em 

2013 (Brasil, 2015, p. 56), sendo: 

 7.025 tendo como causa básica o álcool; 

 142 por cocaína e derivados, e; 
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  282 por múltiplas drogas e outras substancias psicoativas.  

 

Gráfico 5 - Distribuição dos óbitos no Brasil por causa básica relacionados a transtornos 
mentais devido ao uso de substâncias psicoativas em 2013 

 

 

O álcool é a substância psicoativa responsável por 93,5% de óbitos por 

transtornos mentais devidos ao uso de substâncias psicoativas no Brasil, seguida por 

múltiplas drogas (F19) e cocaína e derivados (F14). O F10 não representa a totalidade 

de registros de óbitos relacionados ao uso de álcool. Foram considerados também 

registros em outros códigos diagnósticos, como por exemplo, o K70, doença alcoólica 

do fígado (Brasil, 2015).  

O Gráfico 5 também evidencia a relevância, em termos de morbimortalidade, 

do problema do uso de álcool para as políticas públicas de saúde no Brasil. Segundo 

resultados de estudo da Fiocruz sobre a Carga de Doença no Brasil (2008), o abuso e 

dependência de álcool (5,0%) está entre as 3 principais causas de carga de doença 

entre homens e representa a 2ª maior causa de incapacidade e óbito (DALY - É a 

soma de Anos de Vida Perdidos (YLL) devido à mortalidade prematura na população e 

os anos perdidos devido a Deficiência (YLD) para as pessoas que vivem com uma 

determinada condição de saúde ou suas consequências (Portugal, Campos, 

Carvalho, Flor, Schramm, e Costa, 2015), entre homens de 15-29 anos. 

Em todo o mundo, as mortes causadas diretamente pelo uso de drogas 

aumentaram em 60%, entre 2000 e 2015. Pessoas com mais de 50 anos 

representaram 27% dessas mortes em 2000, mas esse percentual aumentou para 

39% em 2015. Cerca de três quartos de óbitos por transtornos relacionados ao uso de 

drogas entre aqueles com 50 anos ou mais estão entre as pessoas que usam opióides 

(UNODC, 2018).  
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O consumo é ―democrático‖, está ao alcance da mão e do bolso da pessoa. Os 

grandes amigos se apresentam e valorizam a liberdade de consumo, o prazer, o 

desejo, a felicidade e escondem a outra face mais sórdida e depredável da sujeição 

dos dependentes ao contágio pelo tráfico e às ilicitudes dele decorrentes. A trágica e 

violenta história dos jovens recrutados pelo tráfico e pelas milícias se multiplica e a 

destruição de muitas famílias, seja pelas drogas, seja por consequências do uso das 

drogas e do álcool, são cada vez mais estrondosas (Vergara e Justo, 2011).  

O Gráfico 6 apresenta a evolução dos registros de atendimentos a usuários de 

álcool e outras drogas no SUS, de 2006 a 2011. Pode-se observar que o álcool 

permanece com maior registro de atendimentos pelo SUS no país, mesmo 

apresentando pequena queda durante o período analisado (Brasil, 2015). O aumento 

de registros de atendimento a pessoas com necessidades decorrente do uso de outras 

drogas além do álcool está relacionado à ampliação dos CAPS e a maior abertura 

para o acolhimento destas demandas. A importante ampliação da rede de cuidados às 

pessoas que fazem uso de outras drogas além do álcool, principalmente a partir da 

implantação de novos CAPS, pode ter repercutido no aumento do registro de 

atendimentos. 

Gráfico 6 - Evolução anual do número de atendimentos em álcool e outras drogas pelo SUS 

(Brasil, dez/2006 a dez/2011) 

 

 

Foi considerada a série até o ano de 2011, tendo em vista as mudanças nos 

Sistemas de Informação e Registro de Procedimentos, que passou de Autorização de 

Procedimentos Ambulatoriais (APAC) para Registro das Ações Ambulatoriais de 

Saúde (RAAS), o que refletiu em inconsistências e consequente não confiabilidade 

dos mesmos para análise (Brasil, 2015, p. 40). 
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A base motivacional para a iniciação, uso e abuso de drogas reside, de acordo 

com Cohen (1971), Barnes e Olson (1977), Swisher e Hu (1983) e Negreiros (1991), 

nos ―estados emocionais‖ em que os sujeitos procuram o álcool, o tabaco e as outras 

drogas para reduzirem e/ou atingirem diferentes estados emocionais: negativos 

(ansiedade, depressão e hostilidade) ou positivos (aventura, camaradagem e prazer) 

(Gonçalves, 2008). 

De acordo com Barnes e Olson (1977) e Riccio, Waldrop, Reynolds e Lowe 

(2001), diferentes substâncias psicoactivas são susceptíveis de preencher diferentes 

necessidades psicológicas. A este propósito Swisher e Hu (1983, p.145) referem que 

as actividades de distracção se encontram associadas ao consumo de drogas como 

―álcool (cerveja), cigarros, marijuana, estimulantes, depressores e inalantes‖, enquanto 

que à prática desportiva associa-se normalmente o consumo excessivo de álcool 

(cerveja) e um baixo consumo dos outros tóxicos (Gonçalves, 2008).  

A participação em actividades sociais é relacionada com o ―consumo superior 

de todas as substâncias psicoactivas‖ e a participação dos jovens em actividades 

extracurriculares tem associado um consumo mais elevado de ―tabaco, cerveja, 

inalantes, depressores e estimulantes‖ (Gonçalves, 2008; Swisher e Hu, 1983, p.145). 

 

 

2.5. O álcool, ação e danos no corpo humano 

 

Considerado uma droga psicotrópica, o álcool é consumido em bebidas, 

vendido comercialmente. O teor alcoólico, porcentagem de álcool presente na bebida, 

varia de acordo com a marca e com o tipo de bebida, podendo ser em maior ou menor 

grau. A bebida alcoólica pode ser produzida de duas maneiras: fermentação ou 

destilação. A cerveja, por exemplo, é uma bebida produzida por fermentação, com 

baixo teor alcoólico (cerca de 8%). Já os destilados, como o uísque, a cachaça e a 

vodka apresentam teores alcoólicos mais altos, que podem chegar a 45%, tornando a 

bebida extremamente forte, com rápido poder de embriaguez (Lions Clube, 2016). 

Constatando este autor que numerosas situações mórbidas do Homem 

(doenças do fígado e de outros órgãos digestivos, doenças do sistema nervoso, 

doenças do miocárdio, entre outras) estavam relacionadas com o consumo exagerado 

de bebidas (Mello, Barrias e Breda, 2001) alcoólicas, designou-as de alcoolismo, 

apontando o álcool etílico como agente patogénico comum. 

Os efeitos do álcool no organismo variam de acordo com o tipo de bebida 

ingerida, organismo do consumidor e constância de consumo. Os efeitos são os mais 

variados, desde um simples mal-estar até a falência múltipla dos órgãos e morte. A 
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mistura de bebidas, sejam estas fermentadas ou destiladas, contribui para 

potencializar os efeitos do álcool. O consumo do álcool causa, em um primeiro 

momento, euforia, desinibição e sociabilidade. Conforme aumenta a dose, os efeitos 

passam a ser mais depressivos, causando falta de coordenação motora, diminuição 

sensitiva, descontrole, sono e até uma espécie de coma, denominado coma alcoólico 

(Lions Clube, 2016).  

A perda da instalação na realidade humana, estuário do continuado uso de 

embriagantes, deixa a consciência psicótica caracterizar-se por ser ―mais do que uma 

síndrome definível, um conjunto flutuante, pervasivo e pouco modificável, de 

experiências delirantes, alucinatórias e de alterações de humor‖ (Di Petta, 2005, p. 

14). A desdiferenciação da potência naturante da embriaguez atinge até mesmo as 

formas patológicas da mente adoecida, construindo uma contrafação da deformidade 

―um gênero de psicose sem sintomas francamente psicóticos‖ (Di Petta, 2005, p. 14).  

O álcool, segundo Mello, Barrias e Breda (2001), pode deixar o consumidor 

com o rosto vermelho, causar dor de cabeça, dificuldade de falar e mal-estar seguido 

de vômito. O consumo contínuo de álcool traz consequências graves, como doenças 

em todos os órgãos do corpo humano, em especial o estômago, o fígado, o coração e 

o cérebro. Está ligado ao aparecimento de algumas doenças como a cirrose, gastrite, 

polineurite, anemia, pelagra e úlceras cutâneas, e deficiência de vitaminas B1, B2, B6, 

B12 e C. Afeta a parte do cérebro que controla a frequência respiratória e cardíaca. 

Durante a gravidez, o álcool pode causar sérias deficiências físicas ou mentais no feto, 

assim como uma predisposição ao consumo de álcool na vida adulta (Mello, Barrias e 

Breda, 2001). 

Quadros de embriaguez podem complicar-se por crises convulsivas, e por 

outros sintomas que agravam extraordinariamente a situação, tomando tonalidades 

bem diferentes da vulgar embriaguez. São chamados quadros de embriaguez 

patológica, que apresentam sintomas de excitação e delírio, nos quais é tradicional 

distinguir três formas diferentes (Mello, Barrias e Breda, 2001): 

• forma alucinatória, caracterizada pelo aparecimento, durante a embriaguez, 

de alucinações visuais e auditivas. Existe, por vezes, um verdadeiro onirismo. O 

carácter ameaçador dos temas leva o indivíduo a reagir, por vezes, com violência; 

• forma delirante, em que ideias de perseguição, megalomanias, e, muito 

frequentemente, de ciúme, tornam o quadro de embriaguez muito grave, com 

perigosidade no que respeita ao comportamento para com o cônjuge; 

• forma excito-motora, caracterizada por excitação verbal e de movimentos, 

atitudes furiosas e agressivas, conduta por vezes com perigosidade, na base de 

situações médico-legais (Mello, Barrias e Breda, 2001). 
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Na embriaguez crônica instalada, Messas (2014) refere que não há um desejo 

propriamente dito, há uma deformidade do polo desejante da consciência aderindo ao 

mundo para nele petrificar-se em um estado deturpado de consciência. Tampouco se 

mantém o registro habitual de prazer, pois este não pode renunciar a uma tomada de 

perspectiva original entre os polos, sendo o prazer o ponto de contato celebratório 

entre ambos. O embriagado crônico abusa continuamente da substância porque já não 

mais é capaz de mesmo reconhecê-la em sua alteridade.  

Torna-se uno com ela, num abraço mortal quase mineral (Messas, 2014). 

Nesse sentido, o fenômeno da fissura revela do ponto de vista estrutural, uma 

tentativa de manutenção da integridade da continuidade do eu no tempo, já que a 

separação da experiência embriagante não mais enseja uma carência sentimental ou 

corporal, mas uma ruptura da própria continuidade da temporalidade, ruptura da qual o 

eu, o mundo e toda a realidade sairiam eviscerados. Em outras palavras, a intensidade 

da fissura releva uma tentativa estrutural derradeira para evitar a fratura psicótica 

(Messas, 2014, p. 81). 

Diferentemente do que a mídia noticia todos os dias, de acordo com Guimarães 

e Junior (2014), o grande vilão entre todas as substâncias psicotrópicas é o álcool, e 

não prioritariamente as drogas ilícitas. Apenas no Brasil, a prevalência do uso de 

álcool na vida é de 74,6% da população, enquanto a maconha apresenta uma 

prevalência de 8,8%, e o crack, de 0,7% da população (ano-base de 2005). 

O álcool é uma substância psicoativa enraizada em nossa cultura de tal 

maneira que a evitação do consumo pelos jovens passa a ser uma preocupação das 

políticas públicas: o consumo de álcool por estudantes do ensino fundamental e médio 

na vida é de 65,2%, mesmo sua venda sendo ilegal para menores de idade 

(Guimarães e Junior, 2014).  

De acordo com Krestan e Bepko (1995), uma tendência dos familiares é se 

sentirem culpados e envergonhados por se encontrarem nessa situação e acaba 

sendo um forte fator para que a família demore muito tempo para admitir o problema e 

procurar ajuda externa e profissional. 

A proximidade desses dados com os dados de prevalência da população em 

geral, indica que o fator idade tem pouco efeito nas probabilidades do jovem 

experimentar o álcool antes dos 18 anos. Quanto mais cedo se dá a iniciação do 

consumo pelo jovem, maiores são suas possibilidades de evoluir para quadros de 

abuso ou até mesmo para a dependência química (Guimarães e Junior, 2014). 

 Para Mello, Barrias e Breda (2001), a avaliação periódica de resultados 

traduzidos pela manutenção de abstinência alcoólica, com duração mínima de três 

anos e inserida numa melhoria sócio profissional e familiar (a nível relacional, de 
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saúde, económico e de estatuto social), tem revelado resultados muito favoráveis 

(superiores a 60%). 

Entre os factores que desfavorecem o prognóstico têm sido apontados, entre 

outros, a idade e grau de deterioração, o estado civil (solteiro e viúvo), o isolamento, o 

desemprego ou a aposentação, os traços neuróticos de personalidade e a psicopatia, 

a não integração em grupos de alcoólicos após a alta hospitalar, a insuficiência ou 

ausência de motivação inicial para o tratamento e determinadas características 

familiares (segregação antiga do doente pela família, cônjuge rígido, punitivo, ou com 

facetas masoquistas, entre outras) (Mello, Barrias e Breda, 2001, p.106). 

 

 

2.6. As Drogas, sua ação, prejuízos físicos, psicológicos e sociais 

 

O significado da palavra Droga é um nome genérico dado a todo o tipo de 

substância natural ou não, que ao ser introduzido no organismo, que provoca 

mudanças físicas ou psíquicas, de acordo com informações obtidas em pesquisa no 

site de significados.  

A definição mais corrente no meio científico é aquela proposta pela OMS 

(1993, p. 69), tomada desde uma perspectiva biológica ―droga é toda substância 

natural ou sintética que introduzida no organismo vivo, pode modificar uma ou mais de 

suas funções‖. Esta definição esclarece que em um sentido amplo, droga é qualquer 

substância química, natural ou sintética, capaz de modificar um sistema biológico - daí 

o termo drogaria nomear o lugar onde são comercializados os medicamentos.  

Em nosso meio observamos uma cisão entre estes termos, onde geralmente 

entende-se por ―medicamento aquelas substâncias prescritas com indicações 

terapêuticas previamente estabelecidas e droga enquanto aquelas substâncias que 

são capazes de provocar dependência e que, via de regra, são comercializadas 

ilegalmente e estão associadas a algo ruim, perigoso, envolvendo mitos e tabus‖ 

(Lima, 2013, p. 25). 

Relatam Ferri e Galduróz (2016), que o Manual de Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM) V abrange apenas os transtornos mentais e tem sido mais 

utilizado em ambientes de pesquisa, porque possui itens mais detalhados, em forma 

de tópicos. Os critérios do Código Internacional de Doenças – CID-10 para 

dependência de substâncias: um diagnóstico definitivo de dependência só pode ser 

feito se três ou mais dos seguintes critérios tiverem sido detalhados ou exibidos em 

algum momento dos últimos 12 meses:  

1. Forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância.  
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2. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância, em 

termos de início, término e níveis de consumo.  

3. Estado de abstinência fisiológica quando o uso da substância cessou ou foi 

reduzido, evidenciado pela síndrome de abstinência de uma substância específica, ou 

quando se faz o uso da mesma substância com a intenção de aliviar ou evitar 

sintomas de abstinência.  

4. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância 

psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses 

mais baixas.  

5. Abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos, em favor do 

uso da substância psicoativa. Aumento, também, da quantidade de tempo necessário 

para obter ou ingerir a substância, assim como para se recuperar de seus efeitos.  

6. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de 

consequências nocivas, tais como: danos ao fígado, por consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas, estados de humor depressivos, períodos de consumo excessivo da 

substância, comprometimento do funcionamento cognitivo etc. Nesse caso, deve-se 

fazer esforço para determinar se o usuário estava realmente (ou se poderia esperar 

que estivesse) consciente da natureza e extensão do dano (Ferri e Galduróz, 2016). 

De acordo com NIDA (2018), o vício é muito parecido com outras doenças, 

como doenças cardíacas. Ambos interrompem o funcionamento normal e saudável de 

um órgão no corpo, ambos têm sérios efeitos nocivos e são, em muitos casos, 

evitáveis e tratáveis. Se não forem tratadas, podem durar a vida inteira e levar à morte. 

Ashtari, Avants, Cyckowski, Cervellione, Roofeh, Cook, Gee, Sevy, e Kumra 

(2011) relatam em sua pesquisa que linhas de evidência convergentes sugerem um 

efeito adverso do uso pesado de cannabis no desenvolvimento do cérebro dos 

adolescentes, particularmente no hipocampo. Neste estudo preliminar, comparadas a 

morfologia do hipocampo em 14 adolescentes "em busca de tratamento" (18 a 20 

anos) com histórico de uso prévio de cannabis pesado (5,8 articulações/dia) após uma 

média de 6,7 meses de abstinência de drogas e 14 demograficamente controles 

normais correspondentes.  

O nível de receptores de dopamina no cérebro do usuário de cocaína é mais 

alto na marca de 4 meses (direita), mas não retornou aos níveis observados no não 

usuário (esquerda). A Figura 5 apresenta as alterações que a cocaína causa no 

cérebro através de tomografia PET10. 

                                                
10

 Nota: essas tomografias PET (Tomografia por Emissão de Positrões) comparam o cérebro de um indivíduo com 
histórico de transtorno por uso de cocaína (médio e direito) com o cérebro de um indivíduo sem histórico de uso de 
cocaína (esquerda). A pessoa que teve um distúrbio de uso de cocaína apresenta níveis mais baixos do receptor de 
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Figura 5. Alterações no cérebro causadas pela cocaína. 

Dados recolhidos de Enfrentando o vício nos Estados Unidos: o relatório do cirurgião geral 

sobre álcool, drogas e saúde. Modificado com permissão de Volkow, Fowler, 

Wang, Hitzemann, Logan, Schlyer, Dewey e Lobo, 1993. 

 

Os participantes foram submetidos a uma ressonância magnética 3D de alta 

resolução, bem como testes cognitivos, incluindo o California Verbal Learning Test 

(CVLT). Usuários de cannabis pesado apresentaram volumes significativamente 

menores do hipocampo direito (p <0,04) e esquerdo (p <0,02), mas não houve 

diferenças significativas na região da amígdala em comparação aos controles. Nos 

controles, observou-se que volumes maiores de hipocampo estavam 

significativamente correlacionados com maiores escores de aprendizado e memória 

verbal do CVLT, mas essas relações não foram observadas em usuários de maconha 

(Ashtari, Avants, Cyckowski, Cervellione, Roofeh, Cook, Gee, Sevy, e Kumra, 2011).  

Nos usuários de maconha, um volume menor do hipocampo direito foi 

correlacionado com uma quantidade maior de uso de maconha (r = -0,57, p 

<0,03). Esses dados sustentam uma hipótese de que o uso intenso de cannabis possa 

ter um efeito adverso no desenvolvimento do hipocampo. Essas descobertas, após um 

período médio de abstinência supervisionada de 6,7 meses, dão suporte a uma teoria 

de que o uso de maconha pode causar danos estruturais e funcionais a longo 

                                                                                                                                          
dopamina D2 (representado em vermelho) no estriado um mês (meio) e quatro meses (à direita) após interromper o 
uso de cocaína em comparação com o não usuário. 

 

https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/methbrain.gif
https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/cocaine_dopamine.jpg
https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/methbrain.gif
https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/sites/default/files/cocaine_dopamine.jpg
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prazo. Alternativamente, as anormalidades volumétricas do hipocampo observadas 

podem representar um fator de risco para a dependência de maconha (Ashtari, 

Avants, Cyckowski, Cervellione, Roofeh, Cook, Gee, Sevy, e Kumra, 2011). 

O termo dependência é equivalente a um distúrbio grave do uso de 

substâncias, conforme definido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (American Psychiatric Association, 2013). 

A Organização Mundial de Saúde define dependência como um estado de 

necessidade física e/ou psíquica de uma ou mais drogas, resultante do seu uso 

contínuo ou periódico. Considera, ainda, que a dependência pode ser física e 

psicológica (Fonte, 2008). 

A dependência física é definida pela mesma organização como um estado 

anormal, produzido pelo uso repetido de droga. Com o passar do tempo e com o uso 

crescente de drogas, o organismo deixa de conseguir funcionar sem a droga, vai-se 

adaptando ao “estado de droga ” , emergindo, na sua ausência, a síndrome de 

abstinência (Fonte, 2008).  

Esta se refere a um conjunto de sintomas físicos e psíquicos resultantes da 

supressão da ingestão de uma droga da qual há dependência física; a tolerância, 

ainda segundo a OMS, é um estado de adaptação caracterizado pela diminuição da 

resposta a uma mesma quantidade duma droga. Assim, parte-se do pressuposto que, 

para se continuar a experimentar efeitos semelhantes, é necessário aumentar a dose 

(Fonte, 2008). 

Na classificação desses entorpecentes, podem-se citar os principais tipos de 

drogas naturais que, para Martins (2015), são: 

 Maconha: consumida por meio de um enrolado de papel contendo a substância. É feita 

a partir da planta Cannabis sativa. Existe a variação chamada Skunk, com um teor de THC 

bastante elevado, bem como o Haxixe.  

 Ópio: droga altamente viciante, feito a partir da flor da Papoula e tem como principais 

efeitos sonolência, vômitos e náuseas, além da perda de inteligência. Opiáceos: codeína, 

heroína, morfina.  

 Psilocibina: é uma substância encontrada em fungos e cogumelos, tem como principal 

efeito as alucinações. Também é utilizada em pesquisas sobre a enxaqueca. 

 DMT - Dimetiltriptamina: A principal consequência do seu consumo são perturbações 

no sistema nervoso central. Utilizada em rituais religiosos. 

 Cafeína: é o estimulante mais consumido no mundo, encontrada no café, refrigerante e 

chocolate. 

 Cogumelos Alucinógenos: alguns cogumelos, como o Amanita Muscaria podem 

causar alucinações. 

 Nicotina: droga psicoativa, alcaloide básica, líquida e de cor amarela que constitui o 

princípio ativo do tabaco. 

http://www.infoescola.com/drogas/
http://www.infoescola.com/drogas/haxixe/
http://www.infoescola.com/drogas/
http://www.infoescola.com/drogas/codeina/
http://www.infoescola.com/reino-fungi/cogumelo/
http://www.infoescola.com/drogas/cafeina/
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Continua (Martins, 2015), em que são industrializadas e disponibilizadas no mercado de forma 

ilícita, classificadas como drogas sintéticas: 

 Anfetaminas - principal efeito é o estimulante. É muito utilizada no Brasil por 

caminhoneiros, com o objetivo de afastar o sono e poder dirigir por longos períodos. 

 Barbitúricos - poderoso sedativo e tranquilizante, causa grande dependência química 

nos seus usuários. 

 Ecstasy - Droga altamente alucinógena, causa forte ansiedade, náuseas, etc. 

 LSD - poderoso alucinógeno que causa dependência psicológica. 

 Metanfetamina - Era utilizada em terapias em muitos países, mas foi banida pelo uso 

abusivo e consequências devastadoras da droga. 

 Sais de banho - não são uma droga em particular, mas sim um grupo de substâncias 

similares, versões produzidas quimicamente de um tipo de droga encontrada na planta Khat, um arbusto 

da África Oriental e da Península Arábica. Da mesma forma que o Spice e o K2 referem-se à maconha 

sintética, os Sais de Banho referem-se a estimulantes sintéticos. Eles também podem produzir 

alucinações como as do LSD. 

Contêm os sais de banho uma mistura variada de substâncias químicas, 

portanto, mesmo que os pacotes pareçam iguais, nunca se sabe o que o produto 

realmente contém. Geralmente é vendido na forma de pó que vem em pacotinhos de 

plástico ou de alumínio. Pode ser branco, esbranquiçado, amarelo ou marrom e 

também pode ser vendido em cápsulas ou comprimidos, ou em frascos na forma 

líquida. Aspiram, injetam ou misturam na comida ou na bebida. Isto pode incluir 

embrulhar a droga em papel de cigarro e depois engolir, introduzi-la no reto, inalá-la 

usando um vaporizador ou fumá-la (Martins, 2015). 

No Brasil, Abead (2017), a mefedrona é conhecida como miau-miau e, segundo 

Reinaldo Correa, delegado da divisão de Prevenção e Educação do Departamento de 

Investigações sobre Narcóticos (DENARC), é utilizada em clubes noturnos. "Só não 

podemos apreender, porque a droga não consta como substância proibida pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)", afirma.  

Os fabricantes de sais de banho criam muitos nomes para seus produtos de 

modo a atrair o maior número de clientes. Destaca Martins (2015), alguns destes 

nomes são (Quadro 6): 

 

Quadro 6 

Nomes de misturas variadas de substâncias químicas ou sais de banho 

Miau Miau Aura Avalanche 

Bliss Blizzard Bloom 

Blue Silk Bolivian Bath Cloud 9 

Cotton Cloud Drone Dynamite ou Dynamite Plus 

Euphoria Glow Stick Hurricane Charlie 

Ivory Snow Ivory Wave ou Ivory Wave Lunar Wave 

http://www.infoescola.com/farmacologia/sedativos/
http://www.infoescola.com/farmacologia/tranquilizantes/
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Ultra 

Mexxy Mind Charge ou Mino Charge Monkey Dust 

Mystic Natural Energy em pó Ocean Snow 

Purple Wave Quick Silver Recharge 

Red X Dawn Red Dove Rock On 

Rocky Mountain High Route 69 Sandman Party em Pó 

Scarface Sextasy Shock Wave 

Snow Day Snow Leopard Speed Freak Miracle 

Stardust Super Coke Tranquility 

UP Energizing ou UP 

Supercharged 

Vanilla Sky White Burn 

White China White Dove White Lightning 

White Rush White Sands Wicked X ou XX 

Zoom Flakka   

Fonte: Martins (2015). 

 

De acordo com Abead (2017) em relato do delegado da DENARC, o defensivo 

agrícola recomendado para o uso em jardinagem doméstica costuma ser consumido 

em cápsulas ou injetado na veia. O efeito é parecido com o do ecstasy. Dentre os 

efeitos colaterais estão palpitações, náusea, insônia, canibalismo e sangramento que 

pode levar à morte (Abead, 2017).  

 Krokodil - é uma droga composta por várias substâncias, tais como a 

desomorfina, ácido clorídrico, gasolina, iodo e fósforo. É uma droga injetável 

que provoca diversos danos ao organismo. Seu uso foi relatado pela primeira 

vez em 2002, na Sibéria, mas logo se espalhou pela Europa. Essa substância 

destaca-se pela sua capacidade de destruição, causando lesões nunca 

observadas em outros tipos de drogas (Santos, 2017). 

 

Corrobora ainda a autora (2017), que a principal substância encontrada no 

Krokodil é a desomorfina, uma espécie de morfina sintética. A droga pode ser 

fabricada facilmente em casa por meio de uma substância conhecida como codeína, 

que é comprada em farmácias, e de outras substâncias de fácil acesso, como 

gasolina, ácido clorídrico, iodo e fósforo.  

Em virtude da quantidade de produtos utilizados para a sua fabricação e de 

suas características, é fácil perceber que a mistura formada é extremamente tóxica e 

frequentemente cheia de impurezas. A droga, que é injetada por via intravenosa, é 

uma versão mais barata da heroína. Apresenta grande potencial para causar 

dependência e sua ação e efeitos são bastante rápidos. Em razão do seu baixo custo, 

muitas pessoas passam a utilizar a droga sem conhecer suas verdadeiras 

consequências (Santos, 2017). 

Entre os danos graves ocasionados pelo Krokodil aos usuários, destaca-se a 

pele repleta de ulcerações, esverdeada e escamosa, que lembra um crocodilo. Essa 
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droga também provoca danos nos vasos sanguíneos e tecidos moles nos locais de 

injeção, causando necrose e gangrena. Vale frisar que os efeitos não ocorrem apenas 

nos locais de injeção da droga, podendo espalhar-se por todo o corpo, atingindo, por 

exemplo, o sistema nervoso, sistema endócrino, fígado e rins (Santos, 2017). 

As drogas semissintéticas classificadas e disponibilizadas aos usuários de 

todas as classes sociais, causando danos terríveis ao corpo humano (Martins, 2015): 

 Heroína - uma das drogas mais devastadores, altamente viciante, causa rápido 

envelhecimento do usuário e forte depressão quando o efeito acaba. 

 Cocaína e Crack - A cocaína é o pó produzido a partir da folha de coca, e o crack é a 

versão petrificada dessa droga. Altamente viciante, deteriora rapidamente o organismo do 

usuário, causando também perda de inteligência, alucinações, ansiedade, etc. 

 Morfina - utilizada principalmente para o alívio de dores em pacientes com doenças 

graves. Também causa dependência química nos seus usuários. 

 Merla - droga produzida a partir da pasta de coca. 

 Oxi - outra droga derivada da pasta de cocaína (Martins, 2015). 

 

Muitas drogas são utilizadas em medicamentos, para o tratamento de diversos 

problemas de saúde e doenças, tais como os tranquilizantes, para tratamento de 

ansiedade, depressão, alucinações, entre outros, com venda controlada, somente 

através de receituário médico. 

Novas drogas de acordo com a publicação na revista Super Interessante 

(2018) são consumidas principalmente por jovens, são drogas sintéticas que 

reproduzem os efeitos da maconha, da cocaína e da heroína, mas com um detalhe: 

são muito mais potentes do que as substâncias originais e têm efeitos bem mais 

danosos para a saúde. Para piorar, ainda existem poucos estudos científicos sobre 

seus efeitos em longo prazo. Pode-se citar ainda como drogas que existem no 

mercado (Vasconcelos, 2018): 

 Dob - é uma substância psicoativa derivada das anfetaminas (droga estimulante do 

sistema nervoso central) acrescentada de um átomo de bromo.  

 Special-K – pode ser usada por inalação (pó), injeção ou comprimidos.  É feita a partir 

de um medicamento anestésico usado em cavalos e em seres humanos, a quetamina. 

Sintetizada pela primeira vez em 1962, foi empregada na Guerra do Vietnã para aliviar a dor de 

feridos. 

 Nbome – consumida por Papéis sob a língua. É um potente psicodélico com efeitos 

semelhantes aos do LSD. Há mais de uma dezena de tipos de NBOMe. A droga começou a ser 

vendida pela Internet em 2010. Provoca forte alteração na consciência, alucinações visuais e 

sonoras, euforia e sentimentos de amor. Sua ação no corpo: além de provocar surtos 

paranoicos, a droga causa taquicardia, hipertensão e convulsão e pode levar à insuficiência renal 

aguda. Dois selos já podem causar uma overdose (Vasconcelos, 2018). 

http://www.infoescola.com/drogas/drogas-licitas-medicamentos/
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Já o relatório da UNODC, de 2018, aponta que o fentanil e seus análogos 

ainda constituem um problema na América do Norte, enquanto o tramadol - um opióide 

utilizado para tratar dores moderadas e graves - tem se tornado uma preocupação 

crescente em partes da África e da Ásia. O acesso ao fentanil e ao tramadol para usos 

medicinais é vital para o tratamento da dor crônica, mas traficantes os produzem 

ilicitamente, promovendo-os em mercados ilegais e causando danos consideráveis à 

saúde (UNODC, 2018).  

Indicações sugerem que personalidades esquizoides tenham um maior pendor 

para desenvolver psicose por cannabis (Stirling, Barkus, Nabosi, Irshad, Roemeri, 

Schreudergoidheijt, e Lewis, 2008), embora as condições específicas, temporais e 

situacionais para a eclosão das patologias não tenham sido estabelecidas.  

Igualmente, constatou-se que indivíduos que vieram a desenvolver 

esquizofrenia já eram mais sensíveis aos efeitos negativos da cannabis mesmo antes 

da eclosão da doença (Peters, Konig, Dingemans, Becker, Linszen, Haan, 2009). A 

vulnerabilidade também pode dar-se ao longo da linha de desenvolvimento da 

personalidade, sendo a puberdade o período crítico para acarretar complicações 

ligadas ao uso de cannabis (Scheneider, 2008).  

Analogamente, no caso da cocaína, observa-se correlação genética entre 

abuso e o surgimento de quadros psicóticos (Smith, Thirthalli, Abdalla, Murray e 

Cottler, 2009). Tipicamente, são alterações transitórias em ligação temporal direta com 

a intoxicação pela droga, tendentes à piora com o uso continuado (Setel e Edell, 

1991).  

Embora, de hábito, as manifestações típicas não se mantenham após o término 

da ação farmacológica da droga, pode-se postular que também a psicose cocaínica 

seja índice de uma tendência geral à psicose (Setel e Edell, 1991), levando à questão 

das vulnerabilidades específicas. Observou-se risco aumentado para o 

desenvolvimento de psicoses em dependentes de cocaína com menor índice de 

massa corporal (Rosse, Deutsch e Chilton, 2005), assim como naqueles com 

concomitante transtorno de hiperatividade e déficit de atenção (Tang, Kranzler, 

Gelernter, Farrer e Cubells, 2007). 

Os usuários mais velhos de drogas podem frequentemente ter múltiplos 

problemas de saúde física e mental, tornando o tratamento medicamentoso eficaz 

mais desafiador, mas pouca atenção tem sido dada aos transtornos por uso de drogas 

entre os idosos (UNODC, 2018). 

No topo do ranking de consumo de cocaína em nível europeu é a cidade de 

Zurique (UNODC, 2018). Isso é o que mostra um estudo internacional que testou as 

águas dos esgotos de 20 grandes cidades europeias. Nesse estudo foram analisados 
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resíduos de cocaína e outros entorpecentes para avaliar o consumo de drogas da 

população daquelas cidades (Siegenthaler, 2018).  

 Afirma Adams (2019), que o uso de maconha durante a gravidez pode afetar o 

feto em desenvolvimento. O THC pode entrar no cérebro fetal a partir da corrente 

sanguínea da mãe e pode atrapalhar o sistema endocanabinóide, importante para uma 

gravidez saudável e o desenvolvimento do cérebro fetal (Brents, 2016). Além disso, 

estudos mostraram que o uso de maconha na gravidez está associado a resultados 

adversos, incluindo menor peso ao nascer (Academias Nacionais de Ciências, 

Engenharia e Medicina, 2017).  

O Sistema de Monitoramento de Avaliação de Risco de Gravidez do Colorado 

relatou que o uso materno de maconha estava associado a um risco 50% maior de 

baixo peso ao nascer, independentemente da idade materna, raça, etnia, educação e 

uso de tabaco (Crume, Juhl, Brooks-Russell, Hall, Wymore, e Borgelt, 2018). 

A maconha também é comumente usada por adolescentes, perdendo apenas 

para o álcool. Em 2017, aproximadamente 9,2 milhões de jovens de 12 a 25 anos 

relataram uso de maconha no mês passado e 29% mais jovens entre 18 e 25 anos 

começaram a usar maconha (Abuso de Substâncias e Administração de Serviços de 

Saúde Mental nos Estados Unidos - SAMHSA, 2018).  

Além disso, a percepção dos estudantes do ensino médio sobre os danos 

causados pelo uso regular de maconha tem diminuído constantemente na última 

década (Johnston, Miech, O'Malley, Bachman, Schulenberg e Patrick, 2019) . Durante 

esse mesmo período, vários estados legalizaram o uso adulto de maconha para fins 

medicinais ou recreativos, enquanto isso permanece ilegal sob a lei federal. O 

movimento de legalização pode estar afetando a percepção dos jovens sobre os 

danos causados pela maconha (Adams, 2019).  

O cérebro humano continua a se desenvolver desde o nascimento até meados 

dos 20 anos e é vulnerável aos efeitos de substâncias viciantes (Levine, A., Clemenza, 

K., Rynn, M. e Lieberman, 2017; Pujol, Vendrell, Junque, Marti-Vilalta e 

Capdevila,1993). O uso frequente de maconha durante a adolescência está associado 

a alterações nas áreas do cérebro envolvidas na atenção, memória, tomada de 

decisão e motivação. Déficits de atenção e memória foram detectados em 

adolescentes usuários de maconha, mesmo após um mês de abstinência (Meruelo, 

Castro, Cota, e Tapert, 2017).  

A maconha também pode prejudicar a aprendizagem em adolescentes. O uso 

crônico está associado a declínios no QI, desempenho escolar que põe em risco as 

conquistas profissionais e sociais e satisfação com a vida (Meier, Caspi, Ambler, 

Harrington, Houts, Keefe, McDonald, Ward, Poulton, e Moffitt, 2012). O uso regular de 
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maconha na adolescência está associado ao aumento das taxas de ausência e 

abandono escolar, bem como a tentativas de suicídio (Silins, Horwood e Patton, 2014). 

O uso de maconha também está associado ao risco e início precoce de 

distúrbios psicóticos, como a esquizofrenia. O risco de transtornos psicóticos aumenta 

com a frequência do uso, a potência do produto da maconha e com a diminuição da 

idade no primeiro uso (Di Forti, Quattrone e Freeman, 2019). O uso de maconha na 

adolescência também é frequentemente associado ao uso de outras substâncias 

(Jones, e McCance-Kataz, 2019; Lopes-Quintero, Perez de Los Cabos e Hasin, 

2011).  

Em 2017, os adolescentes de 12 a 17 anos que relataram uso frequente de 

maconha apresentaram uma probabilidade 130% maior de abusar de opioides. A 

disponibilidade cada vez mais ampla da maconha em formas múltiplas e altamente 

potentes, juntamente com uma percepção falsa e perigosa de segurança entre os 

jovens, merece um apelo à ação em todo o país (Adams, 2019).  

 

 

2.7. Rede que alimenta a lógica dos negócios e controle do território entre os 

traficantes 

 

Não é por acaso que as próprias políticas militarizadas de guerra às drogas e 

ao tráfico em larga escala são apontadas pelos observatórios e analistas sociais, ao 

redor do planeta, como uma das principais causas da escalada da violência, da 

criminalidade e das mortes entre os jovens nas metrópoles do mundo inteiro. A 

violência (Carvalho, 2006; Oliveira, 2009; Rodrigues, 2008; Wacquant, 2001/2003), 

também serve de justificativa, para a ação violenta das forças de repressão, na 

retomada das áreas ocupada pelo crime.  

Ao falarmos em drogas e darknet, uma publicação conjunta do OEDT e da 

Europol sobre perspectivas de aplicação, pesquisa e política, apresenta a mais 

recente compreensão de como os mercados da darknet funcionam, as ameaças que 

eles representam para a saúde e a segurança e como a Europa pode responder. Os 

mercados da Darknet, também conhecidos como criptomarkets, fornecem uma 

plataforma amplamente anônima para o comércio de uma variedade de bens e 

serviços ilícitos. Estima-se que cerca de dois terços das ofertas nos mercados darknet 

estejam relacionados a drogas (EMCDDA e Europol, 2017). 

Aos jovens, Vergara e Justo (2011), o que parece importar quando ingressam 

no mundo do crime é o poder conquistado com a acolhida e o reconhecimento dos 

chefes e agenciadores do tráfico. Contribuem, ainda, para a adesão definitiva ao crime 
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os serviços prestados e a possibilidade de acesso imediato aos objetos de desejo de 

consumo, acompanhado de benefícios financeiros, geralmente extensivos aos 

familiares e parentes (Engler, 2009).  

A folha de serviços costuma ser grande, mas a carreira geralmente é curta. 

Vergara e Justo (2011), referem que a maioria é exterminada, antes que possam 

atingir a maturidade. Na vida bandida, o viver o aqui e agora, o gozar a vida dos 

prazeres e conquistar uma felicidade a qualquer custo, são metas perseguidas e 

valorizadas por esses jovens, nesse contexto de disputas e riscos potenciais de 

aniquilamento e destruição eminente.  

Objetivamente, esse mercado os atrai pelos lucros que proporciona, fazendo-

os correr o risco inerente a uma atividade perigosa e ilegal. Maior o perigo, maior o 

risco, portanto, maior deve ser a recompensa financeira. É por essa via perversa da 

produção do desejo parcial no campo social que se constrói uma subjetividade que, 

simultaneamente, associa a juventude às drogas e ao crime (Vergara e Justo, 2011).  

Difícil é definir as fronteiras entre aventura, protesto e crime. Acaba se 

produzindo entre os jovens traficantes a cultura da urgência. As mediações simbólicas 

e materiais que são necessárias para o acesso aos valores e aos bens da sociedade, 

como o acolhimento, a educação e o trabalho, inexistem ou se mostram distantes na 

maioria dos casos. No mundo desses jovens recrutas, soldados do tráfico, é comum, 

na visão social construída da realidade em que vivem o sentido de urgência e a 

ausência de limites presentes nas justificativas que constroem para o envolvimento 

com o comércio de drogas (Vergara e Justo, 2011).  

Os métodos e as rotas de tráfico também parecem estar a modificar-se. A 

Península Ibérica (historicamente, o principal ponto de entrada para o transporte 

marítimo de cocaína para a Europa), embora ainda seja importante, parece menos 

predominante nos dados relativos a 2016, com a comunicação da apreensão de 

grandes volumes em portos de contentores situados mais a norte (EMCDDA, 2018). 

As drogas associadas ao crime produzem a criminalidade dos jovens e os 

mantêm reféns do mercado ilegal e de todo cortejo que acompanha a violência, as 

mortes prematuras e a dependência do vício (Vergara e Justo, 2011).  

Continuam o relato dos mesmos autores, que o tratamento legal e 

exclusivamente policial e repressivo no trato social das drogas tem produzido 

historicamente resultados trágicos do ponto de vista social e insignificantes do ponto 

de vista político. Frente à complexidade e à magnitude do problema da drogadição e 

da juventude criminalizada a busca de abordagens mais amplas e consistentes da 

questão estavam em curso.  
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Um recente estudo EMCDDA – Europol (2018) identificou mais de cem 

mercados na Internet obscura (darknet), a nível mundial, nos quais cerca de dois 

terços das compras estavam relacionadas com drogas. A importância da Internet 

visível e das redes sociais também parece estar a aumentar, em especial no que 

respeita à distribuição de novas substâncias psicoativas e ao acesso a fármacos para 

consumo indevido. O relatório divulgado manifesta preocupação sobre a emergência, 

nas ruas e na Internet, de novas benzodiazepinas, não autorizadas como 

medicamentos na União Europeia (EMCDDA, 2018). 

Um estudo publicado na Psychiatric Services in Advance (2018), relata que o 

uso indevido dos medicamentos benzodiazepínicos prescritos representou mais de 

17% do uso geral. De acordo com os pesquisadores, definiram o uso indevido como 

qualquer forma que o médico não dirigisse, incluindo o uso do medicamento sem 

receita médica ou com mais frequência ou mais do que o prescrito. O uso indevido foi 

maior entre os jovens de 18 a 25 anos (5,6%) e foi tão comum quanto o uso prescrito. 

Os benzodiazepínicos são uma classe de medicamentos usados para tratar 

doenças como ansiedade e insônia. Eles incluem Alprazolam (Xanax, Niravam) 

diazepam (Valium), clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan) e outros. Os 

pesquisadores analisaram dados da Pesquisa Nacional de 2015 e 2016 sobre Uso e 

Saúde de Drogas. Embora existam diferenças nos estudos, as pesquisas de 2013 e 

2014 descobriram que 4 a 6% dos adultos usavam benzodiazepínicos. As estimativas 

nacionais anteriores de uso não foram responsáveis pelo mau uso (American 

Phychiatric Association, 2018).  

Além de descobrir que o uso geral aumentou, o estudo é a primeira análise a 

encontrar o maior uso de benzodiazepínico entre adultos de 50 a 64 anos 

(13%); estudos anteriores descobriram que o maior uso foi entre aqueles com 65 anos 

ou mais. Enquanto as mulheres eram mais propensas que os homens a relatar 

qualquer uso de benzodiazepínico, os homens eram mais propensos a relatar uso 

indevido do que as mulheres. O uso de benzodiazepínicos está sob crescente 

escrutínio, dados os danos associados e as alternativas mais seguras, principalmente 

à luz da epidemia de opióides. O estudo constatou que o uso indevido de 

benzodiazepínicos estava fortemente associado ao uso indevido ou à dependência de 

opióides ou estimulantes prescritos (American Phychiatric Association, 2018). 

Quando perguntados sobre os motivos do uso indevido, quase metade disse 

para relaxar ou aliviar a tensão e pouco mais de um quarto disse para ajudar no 

sono. Entre as pessoas que tomavam benzodiazepínicos sem receita médica, a fonte 

mais comum era um amigo ou parente (American Phychiatric Association, 2018). 
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O relatório divulgado em junho de 2018 pelo Observatório Europeu das Drogas 

e Toxicodependências – EMCDDA, informa ainda que a cocaína é o estimulante ilícito 

mais consumido na Europa. Cerca de 2,3 milhões de jovens adultos (15-34 anos) 

consumiram esta droga no último ano (UE-28). O mercado europeu de cocaína está 

extremamente ativo, com indicadores que apontam agora para uma maior 

disponibilidade da droga em vários países (EMCDDA, 2018). 

A manufatura global de cocaína alcançou, em 2016, seu nível mais alto de toda 

a história, com uma estimativa de produção de 1.410 toneladas. A maior parte da 

cocaína mundial vem da Colômbia, mas o relatório da UNODC (2018), também mostra 

que a África e a Ásia estão emergindo como centros de tráfico e consumo da droga 

(UNODC 2018). 

De 2016 a 2017, a produção global de ópio aumentou 65%, atingindo 10.500 

toneladas, a mais alta estimativa já registrada pelo UNODC desde que começou a 

monitorar a produção de ópio global, no início do século 21. A expansão acentuada do 

cultivo de papoula de ópio e o aumento gradual de rendimentos no Afeganistão 

resultaram em uma produção de ópio nesse país que atingiu 9.000 toneladas 

(UNODC, 2018). 

Em 2019, o EMCDDA, divulgou o resultado do projeto em causa que analisou 

águas residuais em cerca de 70 cidades e vilas europeias (designadas por «cidades») 

para estudar os hábitos de consumo de droga dos seus habitantes. Estas mesmas 

cidades têm características consideravelmente diferentes sendo que algumas delas 

são grandes centros turísticos ou de negócios onde a população é variável entre o dia 

e a noite.  

Os resultados dessas análises dão uma perspetiva imediata e muito 

esclarecedora da circulação de droga nas cidades envolvidas, revelando acentuadas 

variações geográficas. As concentrações de metabólito da cocaína observadas nas 

águas residuais indicam que o consumo de cocaína permanece mais elevado nas 

cidades da Europa Ocidental e da Europa do Sul, em particular em cidades da Bélgica, 

dos Países Baixos, da Espanha e do Reino Unido (ver acima Gráfico 4). As 

concentrações de anfetamina detetadas nas águas residuais variaram 

significativamente entre os locais do estudo, com os níveis mais elevados a 

registarem-se em cidades do norte e leste da Europa. Nas cidades do sul da Europa, 

foram detetados níveis de anfetamina muito inferiores (EMCDDA, 2019). 

Em contrapartida, o consumo de metanfetamina, normalmente baixo e 

historicamente concentrado na Eslováquia e na Chéquia, parece agora estar também 

presente em Chipre, no leste da Alemanha, em Espanha e na Finlândia (EMCDDA, 

2019). As concentrações de metanfetamina observadas noutros locais eram muito 
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baixas ou negligenciáveis. Os níveis mais elevados de concentrações de MDMA11 

foram detetados nas águas residuais de cidades da Bélgica, da Alemanha e dos 

Países Baixos (EMCDDA, 2019).  

Participaram na campanha de monitorização de 2018 catorze países que 

incluíam dois ou mais locais de estudo (Áustria, Bélgica, Chipre, Chéquia, Alemanha, 

Finlândia, França, Itália, Lituânia, Países Baixos, Portugal, Espanha, Eslováquia e 

Eslovénia) (EMCDDA, 2019). O estudo revelou diferenças entre cidades de um 

mesmo país, o que poderá ser em parte explicado pelas diferentes características 

sociais e demográficas dessas cidades (Universidades, espaços de vida noturna e 

distribuição etária da população).  

Na grande maioria dos países que tinham vários locais visados por este 

estudo, as concentrações de cocaína e de MDMA eram maiores nas cidades grandes 

do que nas cidades pequenas, mas não foi possível detetar tais diferenças em relação 

às concentrações de anfetamina e metanfetamina (EMCDDA, 2019).  

Para além dos padrões geográficos, a análise das águas residuais pode detetar 

variações nos padrões semanais de consumo de drogas ilícitas. Em mais de três 

quartos das cidades, detetaram-se concentrações de anfetamina, metabólito da 

cocaína (BE) e MDMA mais elevadas ao fim de semana (sexta-feira a segunda-feira) 

do que no resto da semana. Em contrapartida, constatou-se que o consumo de 

metanfetamina estava mais uniformemente distribuído ao longo da semana (EMCDDA, 

2019). 

Quanto às rotas das drogas apreendidas em Portugal, de acordo com dados do 

relatório SICAD (2017, p. 101) tal como nos anos anteriores, mantém-se a importância 

do território português no contexto do tráfico internacional de cocaína e de haxixe, em 

particular nos fluxos provenientes respetivamente da América do Sul e Marrocos, e 

com destino à Europa. Em 2017, destacaram-se como os principais países de 

proveniência, em termos de quantidades confiscadas, o Brasil, o Paraguai e o Chile no 

caso da cocaína e uma vez mais Marrocos no do haxixe, sendo de assinalar neste 

último caso, um importante fluxo com destino à Líbia (SICAD, 2017). O número de 

apreensões de heroína e de ecstasy com informação sobre as rotas é muito reduzido, 

sendo de assinalar dois fluxos não habituais, de entrada de heroína proveniente de 

Moçambique com destino a outros países europeus, e, no caso do ecstasy, um fluxo 

com origem em Portugal e destino ao Brasil (SICAD, 2017). 

Relativamente aos meios utilizados no transporte das drogas confiscadas em 

2017 destacaram-se com as maiores quantidades apreendidas, o transporte terrestre 

                                                
11

 Definição química para metilenodioximetanfetamina. O MDMA é uma substância psicoactiva, também conhecida 

por ecstasy ou simplesmente MD, que provoca efeitos estimulantes, de bem-estar e empatia (Martins, 2017). 
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para a heroína, a liamba e o ecstasy, e o marítimo para o haxixe e para a cocaína 

(neste caso, também o transporte aéreo continua a ser central no tráfico 

transcontinental), sendo de notar que, em termos do número de apreensões, é o 

transporte terrestre que se destaca para todas estas drogas confiscadas. De acordo 

com a Polícia Judiciária, tem vindo também a crescer a utilização da Internet, em 

particular da darknet, para comercialização de diversos tipos de substâncias 

psicoativas (SICAD, 2017, p. 101). 

No que diz respeito ao perfil dos consumidores, e no contexto brasileiro, Bastos 

e Bertoni (2014) verificaram que cerca de 80% dos usuários de crack no Brasil 

declaram-se não brancos e que apenas 16,42% concluíram o ensino médio, 

contribuindo para  se  conhecer  melhor essa  população.  Essa pesquisa estimou que 

40% dos usuários de crack (basicamente poliusuários, sobretudo de álcool) é uma 

população em situação de rua, grande parte sem emprego ou que desenvolve trabalho 

informal, com forte impacto da estrutura social no uso dessa substância psicoativa 

Bastos e Bertoni (2014).  

No contexto português, os números do Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), entre 2016 e 2017, apontam 

para um agravamento do consumo de canábis, ao nível das prevalências de consumo 

recente e das frequências mais intensivas, com mais de três quintos dos 

consumidores recentes a ter consumos diários ou quase diários nos últimos 12 meses, 

e a particularidade dos agravamentos no grupo feminino e nos 25-34 anos e 35-44 

anos (Diário de Notícias, 2019; SICAD, 2017).  

Portugal continua a surgir abaixo dos valores médios europeus relativos às 

prevalências de consumo recente de canábis, de cocaína e de ecstasy (e ainda mais 

quando se trata da população de 15-34 anos), as três substâncias ilícitas com maiores 

prevalências de consumo recente em Portugal (Diário de Notícias, 2019). 

E no contexto americano, conforme relatado no JAMA (Journal of the American 

Medical Association) em junho de 2019 pela diretora do Instituto Nacional de Abuso de 

Drogas (NIDA), Nora Volkow, MD, e colegas, o uso de maconha durante a gravidez 

mais do que dobrou nos Estados Unidos entre 2002 e 2017. Dados da mais recente 

Pesquisa Nacional sobre Drogas Uso e Saúde (NSDUH) revelou que a prevalência do 

consumo de cannabis no mês agosto de 2019 aumentou de 3,4% para 7% entre as 

mulheres grávidas em geral e de 5,7% para 12,1% entre as mulheres durante o 

primeiro trimestre (Zagorski, 2019). 

A rede de criminalização das drogas, Azevedo e Souza (2017) criou um circuito 

discursivo vicioso e hermético em que o usuário de drogas, embora um ―doente‖, 

passa a ser também o responsável pelo tráfico, um agente promotor do tráfico de 
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drogas, logo, um agente da rede criminosa. Gerou-se uma imagem estereotipada do 

usuário, como aquele responsável pelo fortalecimento do tráfico de drogas ilícitas e, 

consequentemente, uma bizarra situação de uma doença ilícita. 

Mas não foi suficiente somente uma  associação entre drogas e tráfico ilegal, e 

constituir um regime de verdade sobre o usuário de drogas que aponte, a partir do 

dependente químico e em grave situação de saúde, o destino de todos os usuários de 

drogas. Uma imagem que mobilizasse toda a sociedade para o combate às drogas, 

um regime de visibilidade que traduzisse ou expressasse uma verdade sobre as 

drogas (Azevedo e Souza, 2017). 

Como vimos neste capítulo, as drogas são desembarcadas em solo português, 

servindo de porta de entrada para demais países da Europa e África, assim como o 

Brasil serve de porta de saída das drogas que vem de países da América Latina. 
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CAPÍTULO III - POLÍTICAS BRASILEIRAS SOBRE DROGAS 
 

 

A adoção de medidas contra a lavagem de dinheiro como meio de combater o 

tráfico de drogas foi recomendada pela Convenção da ONU de 1988, que foi o 

primeiro instrumento internacional a definir juridicamente esse delito, estabelecendo 

regras para tentar controlar a circulação de capitais de origem criminosa. Como 

corolário da incriminação das infrações relativas ao branqueamento de capitais 

oriundos do tráfico de drogas, está previsto um procedimento especial de confisco dos 

bens dos traficantes (Boiteux, Castilho, Vargas, Batista, Prado, e Japiassu, 2009). 

A persecução passou a ter uma vertente de combate financeiro, despertando o 

interesse dos estados na arrecadação e no congelamento dos bens e valores oriundos 

do negócio ilícito. Outro elemento imposto pela Convenção de 1988 na repressão ao 

tráfico de entorpecentes é a controlled delivery ou ação controlada, para a 

identificação das atividades criminosas dos traficantes. Tal instituto permite à polícia 

retardar o momento da prisão, de forma a ter condições de acompanhar o andamento 

das negociações para a entrega e fornecimento de drogas, para lograr prender um 

maior número de envolvidos, bem como identificar os chefes das quadrilhas (Boiteux 

et al., 2009). 

As três Convenções das Nações Unidas sobre o tema das drogas (de 1961, 

1971 e 1988) criaram a obrigação de implementar, dentro da ONU, órgãos 

encarregados de controlar a evolução mundial do fenômeno do abuso e do tráfico de 

drogas, monitorando o cumprimento das obrigações contraídas nas Convenções pelos 

Estados-Membros (UNODC, 2019).  

Um ponto de suma importância, bastante questionado na época, foi a indicação 

na Convenção da incriminação do usuário na posse de entorpecentes para fins de 

exclusivo consumo pessoal e a imposição da prisão como pena nesse caso. Com essa 

inspiração, o legislador brasileiro editou a Lei n. 9.804/99, que alterou o Artigo 34 da 

Lei n.º 6.368/76, prevendo a apreensão e o confisco de produtos usados para o 

exercício da atividade criminosa (Boiteux et al., 2009).  

Pela primeira vez, a abordagem europeia pela política de redução de danos, foi 

incorporada de fato à política de drogas da ONU, tendo ganhado terreno, ainda que 

mantida em paralelo a abordagem punitiva tradicional defendida pelos Estados Unidos 

desde o século passado. No campo específico da política de drogas, reforçou-se ainda 

mais a divisão entre o sistema aplicável ao consumidor de drogas da classe média, 

que tem dinheiro para pagar pelo seu vício, e o consumidor-traficante, que precisa 

vender a droga para sustentar suas necessidades (Boiteux et al., 2009). 
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No Brasil, o século XX terminou com a marca de uma legislação que agravou 

as condições de cumprimento de penas nas penitenciárias, ao mesmo tempo em que 

o movimento despenalizador só atingiu delitos considerados mais leves, dentre eles o 

uso de drogas.  legislação de drogas brasileira apenas repete e reforça o grande 

abismo na resposta penal para as camadas mais altas e mais baixas da população 

(Boiteux, 2010).  

Para os traficantes, mesmo os de pequeno porte ou viciados, pertencentes aos 

estratos mais desfavorecidos da sociedade, a resposta penal é sempre a prisão 

fechada, agravando ainda mais as terríveis condições das superlotadas e infectas 

prisões brasileiras. Aos usuários de drogas sem antecedentes, não viciados, que 

possuem condições de comprar droga sem traficar, houve a redução da resposta 

penal (Boiteux, 2010).  

Nos anos de 1990, se intensifica o debate sobre a legalização para uso 

recreativo e medicinal de algumas drogas consideradas leves e bastante consumidas 

pela população, como a maconha, mas ainda continuam proibidas legalmente nos 

EUA e em grande parte do mundo (Vergara e Justo, 2011). A proibição favorece a 

expansão do consumo e do tráfico internacional com grande rapidez e, também, a 

criação de um enorme mercado consumidor, principalmente entre os jovens das 

classes médias mais prósperas, nos diferentes países do mundo.  

Além dos traços de distinção, pertença e reconhecimento das comunidades de 

usuários, o que caracteriza antropológica e socialmente o uso de drogas no mundo 

contemporâneo é que o consumidor acredita que o uso não é incompatível com sua 

qualidade de vida, crenças e convicções pessoais (Vergara e Justo, 2011). 

Em 2006, trinta anos após, foi editada a nova Lei de Drogas, de n.º 11.343, 

depois de longo caminho percorrido pelos projetos de leis de drogas no Congresso 

Nacional (Boiteux, 2006).  

Trata-se de legislação considerada mais avançada e equilibrada, que inovou, 

de forma positiva, a política de drogas brasileira, com a criação do SISNAD - Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, rompendo com a política anterior, 

indicando o foco na prevenção ao uso indevido de drogas, embora também tratasse 

da repressão ao tráfico (Boiteux, 2010). Dentre os maiores destaques da nova Lei está 

a previsão expressa de princípios como ―o respeito aos direitos fundamentais da 

pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e liberdade‖ (Artigo 4º, I), o 

reconhecimento da diversidade (Artigo 4º, II), a adoção de abordagem multidisciplinar 

(inciso IX), além de serem fixadas diretrizes destinadas à prevenção do uso de drogas, 

por meio do ―fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação 

ao uso indevido de drogas‖ (Artigo 19, III), e o reconhecimento de que 
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―reconhecimento da redução de riscos como resultados desejáveis das atividades de 

natureza preventiva‖ (inc. VI) (Boiteux, 2010).  

Pelos critérios legais, esta deve se dar levando-se em conta a quantidade, 

natureza (ou qualidade) da droga, além de outros elementos, como lugar e demais 

circunstâncias objetivas, além de subjetivas, como antecedentes, circunstâncias 

sociais e pessoais, tal como previsto no Artigo 28, § 2º, Lei n.º 11.343/2006 (Brasil, 

2006).  

Prevê-se como conteúdo necessário das ações a informação sobre riscos 

relacionados a drogas que causam dependência, incluindo o alerta para o perigo do 

compartilhamento, e da distribuição conjunta de instrumentos utilizados para consumo, 

como agulhas e seringas, além da informação sobre outras formas de contágio e a 

distribuição de preservativos. A questão da oferta de tratamento na rede pública de 

saúde é tratada pela portaria como um direito do dependente, dentro de uma 

estratégia necessária de prevenção e apoio ao uso abusivo de drogas, inclusive a 

orientação sobre prevenção da intoxicação aguda (overdose) (Brasil, 2015).  

De acordo com a ―Declaração dos Princípios da Redução de Demanda de 

Drogas‖ (1998) é considerado o primeiro instrumento internacional com foco no 

problema do abuso de drogas. O texto não usa a expressão ―redução de danos‖, mas 

sim ―redução de demanda‖. Os programas, citados no texto, ―devem alcançar todas as 

áreas de prevenção, desde o desencorajamento do uso inicial até a redução das 

consequências adversas do abuso de drogas para a saúde do indivíduo e para a 

sociedade como um todo‖ (Spink, 2012, p. 403). 

Contribui Boiteux (2006) que a prevenção da identidade e da liberdade de 

decisão do usuário como preponderantes sobre qualquer procedimento de prevenção 

(Artigo 9º, § 1º). Por fim, quanto à contratação de pessoal, indica-se a importância do 

acesso à população alvo, independentemente de instrução formal. Trata-se de ponto 

essencial na implementação dos programas, que devem necessariamente incluir ex-

viciados e membros na comunidade no esforço da prevenção por meio de ações 

comunitárias. 

Ressalvando a importância de tais medidas e o grande esforço empreendido 

por muitos até que se chegasse a tal regulamentação, ainda se mostra necessária a 

ampliação dos esforços de prevenção do abuso de drogas para além da prevenção de 

doenças infectocontagiosas, o que parece ter sido o foco da política oficial 

implementada recentemente (Boiteux, 2006).  

Corrobora a autora que a legislação sobre o tema no Brasil evoluiu muito, mas 

as estratégias são ainda restritas se comparadas com os países europeus. Ainda se 

faz necessário um estudo das alternativas de redução de danos aplicadas em outros 
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países como forma de ampliar o campo da prevenção, estratégia essa que se mostra 

melhor adequada do que o aumento da repressão.  

Não se tem notícias de outras medidas desse gênero estarem sendo utilizadas 

no Brasil, local onde a metadona, opióide sintético considerado efetivo como fármaco 

de reposição nos tratamentos da dependência a opióides, não tem seu uso liberado 

oficialmente para esse fim, diferentemente da maioria dos países da Europa Ocidental  

(Boiteux, 2006). 

A mesma autora (2006) relata que a política criminal de drogas no Brasil do 

início do século XXI caracteriza-se por um tipo de proibicionismo moderado, que 

distingue o usuário, cuja conduta foi praticamente despenalizada, do traficante que 

teve reforçadas as penas e as condições de encarceramento, superlotando as prisões. 

Ao mesmo tempo em que se mantém o modelo repressivo, o início do século XXI 

marca uma mudança de rumos na política de drogas brasileira, com a admissão oficial 

de políticas de redução de danos.  

Para o Governo Brasileiro, o problema das drogas ilícitas é visto como uma 

questão de Estado, ―por afetar a segurança, a saúde, o trabalho, a previdência social, 

o bem-estar individual e da família e até mesmo alguns aspectos da soberania‖, 

centrada na esfera federal. O Sistema Nacional Antidrogas (SISNAD) é o responsável 

pelas ações governamentais, tendo como missão: ―organizar, articular e integrar a 

ação pública para a prevenção do uso indevido de drogas, a redução dos danos 

sociais e à saúde decorrentes desse uso, o tratamento e a reinserção social dos 

usuários de drogas e os dependentes químicos e a repressão ao uso indevido, à 

produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas‖ (Brasil, 2006). 

O Conselho Nacional Antidrogas (CONAD), que compõe a estrutura do 

SISNAD, é um órgão colegiado, de natureza normativa e de deliberação coletiva, 

responsável por estabelecer as macro-orientações a serem observadas em suas 

respectivas áreas de atuação (Brasil, 2003).  

A Política oficial ―antidrogas‖ é elaborada pela SENAD (Secretaria Nacional 

Antidrogas), juntamente com o Departamento de Polícia Federal e outros agentes do 

SISNAD, para depois serem aprovados pelo CONAD. Nota-se que a estrutura 

governamental sofre grande influência da estrutura norte-americana, com o papel 

centralizador do ―Czar‖ antidrogas, seguindo uma perspectiva militarista-repressora, 

reforçada pela patente militar dos últimos ocupantes do cargo (Boiteux, 2006).  

Na verdade, o chamado Sistema Nacional Antidrogas – SISNAD – foi criado 

em 1976, mas só foi regulamentado em 1998, e sua estrutura burocrática está no 

Decreto n.º 3.936/2000 (Brasil, 2000). 
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A política de drogas brasileira dos últimos governos tem seguido modelos 

internacionais, e não tem tido a mesma criatividade observada em outras áreas da 

saúde pública, nas quais o governo brasileiro ousou adotar políticas de vanguarda, 

como no modelo brasileiro de combate à AIDS, que incluiu medidas como a quebra de 

patentes, reconhecidas como um exemplo para o mundo todo, em oposição à posição 

dos Estados Unidos da América (Boiteux, 2006). 

A legislação brasileira historicamente sempre esteve alinhada aos modelos 

repressivos segundo as exigências das Nações Unidas. Nada mudou no início do 

século XXI, com a edição do Decreto n.º 4.345/2002, que instituiu a ―Política Nacional 

Antidrogas‖, dividida no tradicional trinômio prevenção, tratamento e repressão. O 

decreto estabelece o conteúdo programático da política de drogas oficial, e indica as 

diretrizes e orientações a serem seguidas pelo governo (Brasil, 2002).  

Os riscos à saúde pública do tabaco, por exemplo, são considerados hoje 

como superiores ao da cannabis, muito embora não se possa dizer que esta última 

seja uma droga absolutamente sem riscos. Assim, hoje se considera não haver mais 

como se diferenciar, sob o ponto de vista da saúde pública, ou de estratégia de 

prevenção, as drogas lícitas das ilícitas, diante das pesquisas mais recentes sobre o 

tema, que incluem riscos à saúde, dependência e abuso (Boiteux, 2006).  

A Política Nacional sobre Drogas, de 2005, prioriza a prevenção do uso 

indevido de drogas, por ser a intervenção mais eficaz e de menor custo para a 

sociedade; e garante o direito de receber tratamento adequado a toda pessoa com 

problemas decorrentes do uso indevido de drogas (Brasil, 2005).  

O incentivo à pesquisa e à realização de levantamentos sistemáticos e 

estatísticos sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas constitui um elemento 

importantíssimo indicado nas diretrizes, mas que ainda precisa ser efetivado, tendo em 

vista a real carência de informações que sirvam de base para a elaboração de 

políticas públicas adequadas no campo da droga (Boiteux, 2006). 

Com a promulgação da Lei n.º 11.343, que prevê o fim do tratamento 

obrigatório para dependentes de drogas. O Artigo 28, § 7° afirma que deverá ser 

colocado à disposição do sujeito, gratuitamente, o tratamento especializado em 

serviço de saúde, de preferência ambulatorial (Brasil, 2006).  

Em 2007, a SENAD elaborou a nova Política Nacional sobre o Álcool, com 

base no decreto n.º 6.117, de 2007 (Brasil, 2007), e consagrou a importância da 

abordagem ao alcoolismo como um problema de saúde pública nacional. 

Continuando o percurso histórico, Wandekoken e Araújo (2015) referem que 

com o aumento do número de usuários de crack, o Ministério da Saúde elaborou em 

2009 o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao Tratamento e à Prevenção em 
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Álcool e outras Drogas (PEAD). Entre as finalidades do PEAD está ―ampliar o acesso 

ao tratamento e à prevenção em álcool e outras drogas no SUS‖ (Brasil, 2009). 

Ainda em 2009, foi criado o Plano de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, 

com vistas à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao 

enfrentamento do tráfico do crack e outras drogas ilícitas. As ações deste plano 

incluem a intersetorialidade, a interdisciplinaridade, a integralidade, a participação da 

sociedade e o controle social (Wandekoken e Araújo, 2015).  

Em 2010, o governo criou o Plano de integração das ações voltadas para a 

prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de crack e outras drogas 

(Brasil, 2010) e a Campanha Nacional de Alerta e Prevenção ao Uso de Crack, sob a 

afirmação de que o crack causa dependência e mata, de acordo com o Ministério da 

Saúde. E, no ano seguinte, dando continuidade a essas ações, o governo lançou o 

Programa ―Crack: é possível vencer!‖, em ação conjunta nas áreas de saúde, 

segurança, assistência social, educação e direitos humanos, a partir de três eixos de 

atuação: prevenção, cuidado e autoridade (Brasil, 2011). 

 Relatam Wandekoken e Araújo (2015) que a campanha do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ), lançada em 2011, que veicula um discurso de terrorificação do uso 

do crack expressa no slogan ―crack, nem pensar‖ (CNJ, 2013), e o que antes era a 

atenção ao álcool e outras drogas passa ser crack, álcool e outras drogas – conferindo 

status a esta substância. 

O programa está estruturado em cinco eixos principais:  

 O primeiro consiste na avaliação das condições de saúde das crianças, adolescentes e 

jovens que estão na escola pública, envolvendo estado nutricional, saúde bucal, acuidade visual 

e auditiva, incidência de hipertensão e diabetes, e, ainda, avaliação psicológica.  

 O segundo se refere à promoção da saúde e de atividades de prevenção. Consistem em 

trabalhar as dimensões da construção de uma cultura de paz e ações às diferentes expressões 

de violência e ao consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Também neste bloco há uma 

abordagem à educação sexual e reprodutiva, além de estímulo à atividade física e às práticas 

corporais.  

 O terceiro eixo está associado à educação permanente e capacitação dos profissionais 

da Educação e da Saúde de Jovens.  

 Por fim, o quarto e quinto bloco consistem no monitoramento e avaliação da saúde dos 

estudantes do programa (Brasil, 2009). 

 

Foi criada também a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde no Brasil – UNA 

- SUS. Instituída pelo Decreto n.º 7.385 de 8 de dezembro de 2010 e regulamentado 

pela Portaria Interministerial nº 10 de 11 de julho de 2013. Importante ressaltar que, 

além das instituições públicas de educação superior, citadas no Art. 6º do Decreto n.º 

7.385, outras instituições públicas que obtiverem credenciamento especial para a 
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oferta de cursos de pós-graduação "lato sensu" e para educação a distância poderão 

integrar a Rede UNA-SUS, em caráter excepcional, conforme Decreto n.º 8.041 de 9 

de julho de 2013  regulamentado pela Portaria Interministerial n.º 2.159 de 26 de 

setembro de 2013. O Sistema UNA-SUS tem os seguintes objetivos: 

 Propor ações para atender às necessidades de capacitação e educação permanente dos 

trabalhadores do SUS; 

 Ofertar cursos e programas de especialização, aperfeiçoamento e outras formas de qualificação 

dirigida aos profissionais do SUS, por meio das instituições que integram a Rede UNA-SUS; 

 Fomentar e apoiar a disseminação de meios e tecnologias de informação e comunicação que 

possibilitem ampliar a escala e o alcance das atividades educativas;  

 Contribuir para a redução das desigualdades entre as diferentes regiões do País, por meio da 

oferta de cursos de capacitação e educação permanente; 

 Contribuir com a integração ensino-serviço na área da atenção à saúde (UNASUS, 2013). 

 

Um passo importante como prevenção está no Artigo 26 da Lei n.º 12.965/2014 

(Marco Civil da Internet): O cumprimento do dever constitucional do Estado na 

prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada 

a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da 

Internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 

desenvolvimento tecnológico. Já no Artigo 29 da Lei n.º 12.965/2014 (Marco Civil da 

Internet) em que o usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de 

computador em seu terminal para exercício do controle parental de conteúdo 

entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, desde que respeitados os 

princípios desta Lei e da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Brasil, 2014). 

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de 

conexão e de aplicações de Internet e a sociedade civil, promover a educação e 

fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos no caput, 

bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e 

adolescentes. No Artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 

publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 

telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou 

pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 

(seis) anos, e multa (Brasil, 2014). 

Através do SISNAD (2015) as atividades de prevenção do uso indevido, 

atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, prevê no Capítulo I 

sobre a Prevenção as drogas, a saber:  
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Artigo 18. Constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas, para efeito desta lei, 

aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o 

fortalecimento dos fatores de proteção.  

Artigo 19. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes 

princípios e diretrizes:  

I – o reconhecimento do uso indevido de drogas como fator de interferência na qualidade de vida 

do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence;  

II – a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as 

ações dos serviços públicos comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das 

pessoas e dos serviços que as atendam;  

III – o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido 

de drogas;  

IV – o compartilhamento de responsabilidades e a colaboração mútua com as instituições do 

setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários e dependentes de drogas e 

respectivos familiares, por meio do estabelecimento de parcerias;  

V – a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especificidades 

socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes drogas utilizadas;  

VI – o reconhecimento do ―não uso‖ do ―retardamento do uso‖ e da redução de riscos como 

resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva, quando da definição dos objetivos a serem 

alcançados;  

VII – o tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em 

consideração as suas necessidades específicas;  

VIII – a articulação entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do 

uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e respectivos familiares;  

IX – o investimento em alternativas esportivas, culturais, artísticas, profissionais, entre outras, 

como forma de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida;  

X – o estabelecimento de políticas de formação continuada na área da prevenção do uso 

indevido de drogas para profissionais de educação nos três níveis de ensino;  

XI – a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, nas 

instituições de ensino público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos 

conhecimentos relacionados a drogas;  

XII – a observância das orientações e normas emanadas do CONAD;  

XIII – o alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas.  

Parágrafo único. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas dirigidas à criança e ao 

adolescente deverão estar em consonância com as diretrizes emanadas pelo Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) (Brasil, 2015).  

 

A recente Lei n.º 13.185/2015 institui o programa de combate à intimidação 

sistemática a fatos ou imagens que depreciem, incitem à violência, à adulteração de 

fotos ou dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial 

(bullying) ou através da rede mundial de computadores (cyberbullying)  (Brasil, 2015). 

Em 2016, o Governo Brasileiro aprovou a Resolução n.º 3 onde define 

Diretrizes Nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em 
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cumprimento de medidas socioeducativas, e, em seu Artigo 5º rege a oferta, a 

qualificação e a consolidação do atendimento escolar de adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas, os diferentes entes federados, em regime 

de colaboração, considerando a capacidade de cada sistema, e as instituições de 

ensino, no âmbito de suas atribuições definidas em lei (Brasil, 2016), devem atuar de 

modo cooperado para:  

 I - a inserção de ações voltadas para o atendimento escolar, no âmbito do 

SINASE, nos Planos Municipais, Estaduais e Distrital de Educação; 

 II - a implementação de políticas, programas, projetos e ações educacionais 

para a qualificação da oferta de escolarização, no âmbito do SINASE, contemplando as 

diferentes modalidades e etapas do atendimento socioeducativo; 

 III - a integração dos diferentes sistemas de informação para identificação da 

matrícula, acompanhamento da frequência e do rendimento escolar de adolescentes e 

jovens em atendimento socioeducativo; 

 IV - o aperfeiçoamento e a adequação qualificada e contínua do censo escolar 

para atendimento às especificidades educacionais de adolescentes e jovens em 

cumprimento de medidas socioeducativas; 

 V - a promoção da participação de adolescentes e jovens em atendimento 

socioeducativo em exames de larga escala, nacionais e locais, em especial aqueles 

voltados à produção de indicadores educacionais, à certificação e ao acesso à 

Educação Superior; 

 VI - a promoção de parcerias com instituições de Educação Superior para o 

desenvolvimento de ações de pesquisa e extensão que contribuam para a criação, 

implementação e fortalecimento de políticas públicas educacionais no âmbito do 

SINASE; 

 VII - a implementação de políticas, programas, projetos e ações educacionais, 

por meio de parcerias com instituições públicas de Educação Profissional e 

Tecnológica, com os serviços nacionais de aprendizagem e outras entidades sociais 

para a inserção de adolescentes e jovens do sistema socioeducativo ou de seus 

egressos, como aprendizes e estagiários do Ensino Médio ou da Educação Superior, 

em órgãos da administração pública direta ou indireta e da iniciativa privada (Brasil, 

2016).  

O atendimento educacional a adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas deve ser estruturado de modo intersetorial e cooperativo, 

articulado às políticas públicas de assistência social, saúde, esporte, cultura, lazer, 

trabalho e justiça, entre outras é regido pelo Artigo 6º da Resolução 3/2016 (Brasil, 

2016). 

Visando uma educação ofertada nos sistemas prisionais, o Artigo 4º da 

Resolução 4/2016, rege em seu inciso VII, a criação de possibilidades de oferta de 
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programas educacionais flexíveis, orientados para a modalidade de Educação à 

Distância, para a qual o sistema prisional deve contar com plataforma tecnológica 

compatível com os cursos ofertados, tanto de Educação de Jovens e Adultos quanto 

de Educação Profissional. Já no Artigo 5º, a institucionalização de mecanismos de 

informação sobre a educação em espaços de privação de liberdade, com vistas à 

remição de pena com a necessária transparência e controle social, os órgãos 

responsáveis pela educação em sistema prisional nos Estados e no Distrito Federal 

deverão conforme Resolução do Ministério da Educação (2016): 

 I – tornar público, por meio de relatório anual, a situação e as ações realizadas para a 

oferta de programas de Educação de Jovens e Adultos e de Educação Profissional, em cada 

estabelecimento penal sob sua responsabilidade; 

 II – promover, em articulação com o órgão responsável pelo sistema prisional nos Estados e 

no Distrito Federal, programas e projetos de fomento à pesquisa, produção de documentos e 

publicações e a organização de campanhas sobre o valor da educação em espaços de privação 

de liberdade, as vantagens do estatuto de remição de pena para as pessoas privadas de 

liberdades que se dediquem à promoção da elevação do nível de sua escolaridade, de inegável 

relevância para a sociedade beneficiada por essa ação educacional; 

 III – programar, nos estabelecimentos penais, estratégias de divulgação das ações de 

educação para os internos, com remição de pena, incluindo-se chamadas públicas periódicas 

destinadas a matrículas, bem como processos de divulgação dos resultados à sociedade (Brasil, 

Resolução n.º 4, 2016). 

 

Determina também, no Artigo 6º, que a gestão educacional no contexto 

prisional, para fins de remição de pena, deverá promover parcerias com diferentes 

esferas e áreas de governo, bem como com Universidades, instituições de Educação 

Profissional e Tecnológica e organizações da sociedade civil para formulação, 

execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas de Educação de Jovens e 

Adultos e de Educação Profissional a cidadãos sendo os prisioneiros provisórios, 

condenados e aqueles que cumprem medidas de segurança, além de propiciar 

espaços físicos adequados à promoção de atividades educacionais desenvolvidas 

para fins de remição de pena, integrando-as às rotinas dos respectivos 

estabelecimentos penais (Brasil, Resolução n.º 4, 2016). 

Conforme Artigo 7º, seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, tanto em relação ao ensino presencial quanto à 

Educação a Distância, inclusive aquelas relacionadas ao estágio profissional 

supervisionado, em regime de parceria com organizações concedentes de campo de 

estágio, determinado no Artigo 8º (Brasil, Resolução n.º 4, 2016). 

  Em 2017, o Ministério da Saúde passou a atuar com maior vigor na esfera da 

prevenção. Na frente de dependência química, ajustou novos estudos dos 
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Programas, pois os estudos conduzidos a partir da aplicação desses Programas 

mostram resultados bastante insatisfatórios, sendo que um deles chegou a causar 

ação iatrogênica (Brasil, 2017).  

No que tange à prevenção do suicídio, o Ministério da Saúde lançou, em 

setembro de 2017, ações estratégicas nessa área. Publicou o primeiro relatório 

epidemiológico sobre o tema no país. Fez oficinas com a Imprensa para discutir e 

orientar sobre o tema. Além disso, o Ministério repassou recursos financeiros para os 

seis Estados com as maiores taxas de suicídio no país para a realização de planos 

locais de prevenção, a saber, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do 

Sul, Amazonas, Roraima e Piauí (Brasil, 2017).  

Ainda como parte das ações de prevenção, foi realizado convênio, em março 

de 2017, com o Centro de Valorização da Vida (CVV). Por meio dele, as ligações ao 

CVV deixaram de ser tarifadas, o que levou a grande aumento na demanda. Para 

dar conta dessa nova realidade, o Ministério aportou recurso financeiro para que a 

entidade passe a se organizar nesse novo contexto (Brasil, 2017).  

Dados e indicadores de pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet 

(CGI), pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de 

Informação (CETIC), e pela Tic Kids Online-Brasil de 2015, em entrevistas 

domiciliares, constataram na amostra, que 21% dos adolescentes deixaram de comer 

ou dormir por causa da Internet, 17% procuraram informações sobre formas de 

emagrecer, 10% formas para machucar a si mesmo (self-cutting), 8% relataram formas 

de experimentar ou usar drogas e 7% formas de cometer suicídio.  

No início de 2018, ocorreram também mudanças nas diretrizes da Política 

Nacional sobre Drogas (Resolução CONAD n.º 1/2018), com o objetivo de promover 

ações que façam frente às graves demandas sociais relacionadas ao crescente uso 

de álcool e outras drogas no país. Abaixo, seguem as principais mudanças 

apresentadas na Resolução do CONAD: 

 Alinhamento entre a Política Nacional sobre Drogas e a recém-publicada Política 

Nacional de Saúde Mental; 

 Ações de Prevenção, Promoção à Saúde e Tratamento passam a ser baseadas em 

evidências científicas; 

 Posição contrária à legalização das Drogas; 

 Estratégias de tratamento não devem se basear apenas em Redução de Danos, mas 

também em ações de Promoção de Abstinência, Suporte Social e Promoção da Saúde; 

 Fomento à pesquisa deve se dar de forma equânime, garantindo a participação de 

pesquisadores de diferentes correntes de pensamento e atuação; 

 Ações Intersetoriais; 

 Apoio aos pacientes e familiares em articulação com Grupos, Associações e 

Entidades da Sociedade Civil, incluindo as Comunidades Terapêuticas; 
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 Modificação dos documentos legais de orientação sobre a Política Nacional sobre 

Drogas, destinados aos parceiros governamentais, profissionais da saúde e população em 

geral; 

 Atualização da posição do Governo brasileiro nos foros internacionais, seguindo a 

presente Resolução (Brasil, 2018). 

 

É importante ressaltar que as mudanças nas Políticas descritas acima foram 

realizadas em obediência à Lei n.º 10.216/2001, que redirecionou o modelo da 

assistência psiquiátrica no Brasil e estabeleceu direitos dos portadores de 

transtornos mentais. É direito do paciente ter acesso ao melhor tratamento do 

sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, de acordo com essa Lei, 

mostrando a necessidade de se ofertar tratamento aos pacientes, de acordo com 

suas necessidades, e complexidade de seu caso clínico (Brasil, 2001).  

Diante disso, a RAPS foi ampliada, com a inclusão de novos pontos de 

atenção, com o objetivo de ser mais estruturada e equilibrada na oferta de 

tratamento e cuidado aos pacientes e seus familiares. Seguiram-se orientações das 

melhores práticas nacionais e internacionais para o atendimento do indivíduo que 

apresenta transtorno mental, bem como de seus familiares.  

Já em 2017, a Atenção Básica de saúde considera a pessoa em sua 

singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, 

incorporar as ações de vigilância em saúde - a qual constitui um processo contínuo e 

sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos 

relacionados à saúde - além disso, visa o planejamento e a implementação de ações 

públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, 

agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde (Brasil, 2017). 

Na área da saúde indígena, o Ministério da Saúde publicou Portaria que 

objetiva aumentar o financiamento de CAPS que atendam a pacientes dessa 

população. Com isso, o Ministério objetiva diminuir as barreiras de acesso ao cuidado 

dos indígenas que apresentam transtornos mentais. Vale ressaltar que tem havido 

aumento na prevalência de transtornos mentais entre os indígenas, tais como a 

dependência de álcool e outras drogas, bem como o suicídio (Brasil, 2017). 

Em 2018, o Ministério da Justiça definiu nova resolução de n.º 01/2018, em que 

o ministro da Justiça relata que a ―orientação central da Política Nacional sobre Drogas 

deve considerar aspectos legais, culturais e científicos, em especial a posição 

majoritariamente contrária da população brasileira quanto a iniciativas de legalização 

de drogas‖ (Brasil, 2018, p.1). 

O CONAD tem poder deliberativo. Ou seja, a nova resolução deve orientar as 

políticas públicas a respeito de drogas elaboradas pelo Governo Federal. Na prática, 
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os grupos que defendem a busca da abstinência como principal objetivo ganham força 

sobre os grupos que defendem a prevalência da redução de danos nas políticas 

públicas sobre o tema. Os defensores da abstinência argumentam que as drogas 

fazem mal ao ser humano e à sociedade (Brasil, 2018).  

O uso, portanto, deve ser combatido aprioristicamente. Os dependentes, 

tratados com terapias de reabilitação. Já o outro grupo, defensor das políticas de 

redução de danos, argumenta que o papel do Estado é conscientizar os usuários que 

não querem ou não podem parar de usar drogas, para que as usem com cuidado. Não 

é incomum que defensores da redução de danos se filiem também à ideia de 

descriminalização do uso de drogas, especialmente da maconha (Brasil, 2018). 

Conforme a Resolução n.º 01/2018, Brasil (2018), considerando a necessidade 

de aprimoramento contínuo das ações públicas de prevenção, acolhimento, formação, 

pesquisa, cuidado e reinserção social no campo das políticas sobre drogas; o 

realinhamento da política nacional de saúde mental do Ministério da Saúde em 2017, 

objeto de pactuação da CIT - Comissão Intergestora Tripartite, Resolução n.º 

32/2017 12  e da Portaria n.º 3.588/2017 13 ; o conjunto crescente de iniciativas e 

contribuições da sociedade científica brasileira; o surgimento no contexto nacional e 

internacional das políticas sobre drogas de diversos programas e abordagens de 

prevenção, focadas no atendimento de crianças e adolescentes, atuando 

prioritariamente na oferta de alternativas que permeiem o fortalecimento de 

habilidades sociais e atitudes saudáveis vinculadas ao universo dos esportes, 

formação e cultura, (Brasil, 2018, p.1): 

Artigo 1º - Aprovar as diretrizes para o realinhamento e fortalecimento da Política Nacional sobre 

Drogas - PNAD, programas, projetos e ações dela decorrentes sob responsabilidade e gestão da União 

Federal, observadas as seguintes premissas básicas: 

I - O realinhamento da política nacional sobre drogas deve considerar prioritariamente estudos 

técnicos e outros elementos produzidos pela comunidade científica, capazes de avaliar as práticas atuais 

e apontar caminhos de efetiva e eficaz utilização dos recursos disponíveis para estruturação de 

programas e projetos; 

II - A orientação central da Política Nacional sobre Drogas deve considerar aspectos legais, 

culturais e científicos, em especial a posição majoritariamente contrária da população brasileira quanto às 

iniciativas de legalização de drogas; 

III - Os programas, projetos e ações no contexto da política nacional sobre drogas devem 

considerar, em sua estruturação, iniciativas de ampliação e reorganização da rede de cuidados, 

acolhimento e suporte sociais, conceitualmente orientadas para a prevenção e mobilização social, 

                                                
12

 Resolução n.º 32, de 14 de dezembro de 2017, estabelece as Diretrizes para o Fortalecimento da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). 
13

 Portaria n.º 3.588, de 21 de dezembro de 2017, altera as Portarias de Consolidação n.º 3 e n.º 6, de 28 de setembro 
de 2017, para dispor sobre a Rede de Atenção Psicossocial, e dá outras providências. 
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promoção da saúde, promoção da abstinência, suporte social e redução dos riscos sociais e à saúde e 

danos decorrentes; 

IV - O fomento e incentivo aos programas de prevenção próprios ou adaptados à realidade 

brasileira em articulação com organismos internacionais devem ser direcionados exclusivamente às 

iniciativas cujos resultados de impacto sejam satisfatoriamente mensuráveis no cumprimento dos 

objetivos de proteção; 

V - Entende-se por necessária a imediata reorientação dos mecanismos de apoio e fomento à 

produção científica e formação, garantindo a participação equânime de pesquisadores e instituições 

atuantes em diversas correntes de pensamento no campo das políticas sobre drogas; 

VI - A imediata integração institucional e legal da gestão de programas entre os Ministérios da 

Saúde, Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça, Extraordinário da Segurança Pública e Direitos 

Humanos; 

VII - O fortalecimento do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD deve 

considerar a descentralização das ações e atuação conjunta e integrada com órgãos gestores estaduais. 

§ 1º - No realinhamento da PNAD, deve-se considerar a formalização da rede nacional de 

mobilização comunitária e apoio aos familiares em articulação com grupos e entidades da sociedade civil 

organizada, cuja atuação seja reconhecida. 

§ 2º - A União deve promover de forma contínua o fomento à rede de suporte social, composta 

por organizações da sociedade civil e de prevenção, acolhimento, inclusive em comunidades 

terapêuticas, acompanhamento, mútua ajuda, apoio e reinserção social, definindo parâmetros e 

protocolos técnicos com critérios objetivos para orientação das parcerias com a União (Brasil, 2018, p.1). 

 

Nova Política Nacional sobre Drogas no Brasil foi instituída em 11 de abril de 

2019 por meio do Decreto n.º 9.761/2019. Fica revogado o Decreto n.º 4.345, de 26 de 

agosto de 2002. A Nova Política Nacional sobre Drogas busca construir uma 

sociedade mais saudável por meio da prevenção, do tratamento, do acolhimento e da 

recuperação e reinserção social. A lei prevê o reforço das comunidades terapêuticas, 

que oferecem acolhimento, assistência e tratamento para pessoas com dependência 

química (Brasil, 2019).  

Outra mudança é a promoção da abstinência em vez da redução de danos. A 

nova política será desenvolvida em conjunto pelos ministérios da Cidadania, da 

Saúde, da Justiça e Segurança Pública, dos Direitos Humanos, da Família e Mulher. O 

Ministério da Cidadania ficará responsável pelo tratamento de dependentes químicos – 

focado na estratégia da abstinência dos usuários. Principais eixos: 

 Prevenção; 

 Tratamento, acolhimento, recuperação, apoio, mútua ajuda e reinserção 

social; 

 Redução da oferta; 

 Estudos, pesquisas e avaliações. 

As mudanças com a nova política, conforme Decreto n.º 9.761/2019: 

 Foco na abstinência dos usuários; 
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 Reconhecimento das comunidades terapêuticas como forma de cuidado, acolhimento e 

tratamento do dependente químico; 

 Integração entre os entes da Federação, a cooperação nacional e internacional, pública 

e privada para o fortalecimento dessa política, por meio de ações de redução de oferta e redução 

de demanda; 

 Garantia de capacitação aos diversos agentes da esfera pública ou privada atuante na 

área da política sobre drogas; 

 Reconhecimento das diferenças entre o usuário, o dependente e o traficante de drogas, 

tratando-os de forma diferenciada (Brasil, 2019). 

 

Destacam-se os principais pressupostos relacionados à educação e prevenção 

ao uso indevido e drogas: 

 2.9. Buscar o equilíbrio entre as diversas diretrizes, que compõem de forma 

intersistêmica a Política Nacional sobre Drogas e a Política Nacional sobre o Álcool, nas diversas 

esferas da federação, classificadas, de forma não exaustiva, em: 

a) ações de redução da demanda, incluídas as ações de prevenção, promoção à saúde, cuidado, 

tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda e reinserção social; 

b) ações de gestão da política, incluídas as ações de estudo, pesquisa, avaliação, formação e 

capacitação; e 

c) ações de redução da oferta, incluídas as ações de segurança pública, defesa, inteligência, 

regulação de substâncias precursoras, de substâncias controladas e de drogas lícitas, repressão 

da produção não autorizada, de combate ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e crimes 

conexos, inclusive por meio da recuperação de ativos que financiem ou sejam resultados dessas 

atividades criminosas. 

 2.10. Buscar, de forma ampla, a cooperação nacional e internacional, pública e privada, por meio 

da participação de fóruns sobre o tabaco e seus derivados, álcool e outras drogas e do 

estreitamento das relações de colaboração técnica, científica, tecnológica e financeira 

multilateral, respeitada a soberania nacional. 

 2.11. Reconhecer a corrupção, a lavagem de dinheiro e o crime organizado vinculado ao 

narcotráfico como as principais vulnerabilidades a serem alvo das ações de redução da oferta de 

drogas. 

 2.12. Reconhecer a necessidade de elaboração de planos que permitam a realização de ações 

coordenadas dos órgãos vinculados à redução da oferta de drogas ilícitas, a fim de impedir a 

utilização do território nacional para o cultivo, a produção, a armazenagem, o trânsito e o tráfico 

de tais drogas. 

 2.13. Reconhecer a necessidade de elaboração de planos que permitam a realização de ações 

coordenadas dos órgãos públicos e das organizações da sociedade civil vinculados à redução da 

demanda por drogas. 

 2.15. Reconhecer o vínculo familiar, a espiritualidade, os esportes, entre outros, como fatores de 

proteção ao uso, ao uso indevido e à dependência do tabaco, do álcool e de outras drogas, 

observada a laicidade do Estado. 

 2.17. Reconhecer a necessidade de conscientização do indivíduo e da sociedade em relação 

aos fatores de risco, com ações efetivas de mitigação desses riscos, em nível individual e 

coletivo. 
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 2.18. Reconhecer que a assistência, a prevenção, o cuidado, o tratamento, o acolhimento, o 

apoio, a mútua ajuda, a reinserção social e outros serviços e ações na área do uso, do uso 

indevido e da dependência de drogas lícitas e ilícitas precisam alcançar a população brasileira, 

especialmente sua parcela mais vulnerável. 

 2.19. Reconhecer que é necessário tratar as causas e os fatores do uso, do uso indevido e da 

dependência do álcool e de outras drogas, além de promover assistência aos afetados pelos 

problemas deles decorrentes. 

 2.20. Reconhecer a necessidade de tratar o tabagismo, o uso de álcool e de outras drogas 

também como um problema concernente à infância, à adolescência e à juventude, de modo a 

evitar o início do uso, além da assistência àqueles em uso dessas substâncias. 

 2.22. Reconhecer a necessidade de alcançar o indivíduo e a sociedade, inclusive em formas e 

locais hoje inalcançados e buscar novos meios de lhes proporcionar informação, cuidado e 

assistência. 

 2.23. Reconhecer a importância do desenvolvimento, do fomento e do apoio a serviços e ações 

à distância, de modo a tornar a política sobre drogas lícitas e ilícitas alcançável a todos, inclusive 

com possibilidade de menor custo para o Poder Público. 

 2.24. Reconhecer a necessidade de se fazer cumprir as leis e as normas sobre drogas lícitas e 

ilícitas, desenvolver novas ações e regulamentações, especialmente aquelas relacionadas à 

proteção da vida, da saúde, da criança, do adolescente e do jovem, inclusive quanto à 

publicidade de drogas lícitas e à fiscalização da sua venda, publicidade e consumo. 

Entre os objetivos da política nacional sobre drogas, Brasil (2019), podemos 

observar que:  

 3.4.1. Cabe ao Poder Público incentivar e fomentar estudos, pesquisas e avaliações das políticas 

públicas e a formação de profissionais que atuam na área. 

 3.6. Promover e apoiar novas formas de abordagens e cuidados e o uso de tecnologias, 

ferramentas, serviços e ações digitais e inovadoras, que inclusive proporcionem redução de 

custos para o Poder Público. 

 3.14. Educar, informar, capacitar e formar pessoas, em todos os segmentos sociais, para a ação 

efetiva e eficaz nas reduções de oferta e demanda, com base em conhecimentos científicos 

validados e experiências bem-sucedidas, adequadas à realidade nacional, apoiando e 

fomentando serviços e instituições, públicas ou privadas atuantes na área da capacitação e 

educação continuada relacionadas ao uso, ao uso indevido e à dependência do tabaco e seus 

derivados, do álcool e de outras drogas. 

 Assegurar, por meio de medidas administrativas, legislativas e jurídicas, o cumprimento disposto 

nos Artigo 3º , Artigo 6º , Artigo 79 , Artigo 81 e Artigo 243 da Lei n.º 8.069, de 1990 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança, da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto n.º 99.710, de 1990 , especialmente no Artigo 17, 

quanto ao direito de proteção da criança e do adolescente, inclusive nos meios de comunicação, 

zelando para que a criança, o adolescente e o jovem tenham acesso a informações e materiais 

que visem promover seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e mental, 

promovendo a elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança, o adolescente e 

o jovem contra informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente das drogas 

lícitas ou ilícitas (Brasil, 2019).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm


 

150 
 

Assim como no Brasil, há a preocupação com as políticas públicas, há também 

nos Estados Unidos. É necessária uma pesquisa contínua sobre o uso de 

concentrados nos EUA. Políticas informadas por pesquisas que promovam o uso 

seguro e responsável de concentrados são necessárias para proteger os usuários, 

especialmente aqueles que usam concentrados com frequência, de possíveis efeitos 

colaterais negativos. 

 

 

3.1. O impacto dos toxicômanos no sistema carcerário no Brasil 

 

A UNICEF relata em 2006 que a condição legal do adolescente com menos de 

18 anos apareceu como uma importante variável para a contratação de crianças no 

tráfico de drogas. Esse adolescente tem no comércio de drogas um dos poucos 

espaços nos quais tem condições de trabalho próximas às dos adultos. Os 

rendimentos recebidos são mais definidos pela função do que pela idade e, no caso, a 

possibilidade de ascensão não obedece, necessariamente, à cronologia. O uso da 

mão-de-obra infanto-juvenil é mais barato no caso da internação, pois como o tempo 

de privação de liberdade do adolescente é menor, o valor cobrado em caso de 

extorsão também é menor. Da mesma forma, um menor tempo internado implica um 

menor tempo de auxílio para o trabalhador fora de atividade (UNICEF, 2006). 

Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em junho de 2014, 

mostraram uma estatística alarmante: o sistema carcerário brasileiro conta com um 

total de 715.655 presos. O número coloca o País em terceiro lugar com o maior 

número de detentos no mundo, só perdendo para Estados Unidos e Rússia. Tal 

condição expõe a necessidade de uma mudança no cenário atual (CNJ, 2014). 

Segundo o coordenador-geral de Alternativas Penais do DEPEN, Victor 

Martins Pimenta, ―o número de pessoas presas por crimes associados ao tráfico 

de drogas representa 46% desse número, o que nos torna possível dizer que sem 

uma alteração nessa política de aprisionamento do número de pessoas presas 

relacionadas a drogas é impossível fazer uma revisão da política de 

encarceramento em massa‖. Entre 2005 e 2013 a população de presos no Brasil 

teve um aumento de 60% (CNJ, 2014). 

De acordo com Canes (2015), a oficial de programas do Pnud para a área 

de Justiça e Direitos Humanos, Moema Freire explica que ―muitas vezes, na hora 

de aplicação dessa legislação se acaba optando por uma aplicação mais restrita e 

punitiva da lei. Com isso, se aumenta a quantidade de pessoas classificadas como 



 

151 
 

criminosos e que, ao invés de receberem o tratamento de saúde ou penas 

alternativas, acabam sendo tratadas dentro do sistema prisional, então isso 

contribui para agravar a situação carcerária no país‖.   

A lei brasileira estabelece a distinção entre usuários e traficantes, mas que 

a falta de critérios mais bem definidos tem dificultado a diferenciação e impactado 

no aumento da população dentro das prisões (Canes, 2015). 

Analisando os dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça do Brasil 

(através do Quadro 7), percebe-se claramente a gravidade instalada em todos os 

Estados. Diante de realidades tão cruéis, induz-se às reflexões mais profundas sobre 

reformas educacionais e culturais, resgatando o respeito pelo outro e por si próprio.  

 

Quadro 7 

Diagnóstico de Pessoas presas no Brasil, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte – Conselho Nacional de Justiça no Brasil, 2014. 

 

 ―É preciso ter uma política nacional para o assunto. É preciso que esses fatos 

sejam levados em conta, no traçar dessa política, e no âmbito do CNJ‖, diz o juiz e 

coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
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Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Douglas Martins. 

Dentre esse número 30% dos reeducandos estão envolvidos com o uso de drogas e 

álcool, sendo usuários e/ou traficantes (CNJ, 2014). 

A procuradora de Justiça Maria Tereza Gomes ressaltou que a legislação, 

sancionada em 2006, traz a despenalização do consumo e aumentou de três para 

cinco anos a pena mínima para o tráfico e também ressaltou a questão da 

diferenciação. ―Como não existe a distinção clara entre usuário e traficante, o 

microtraficante acaba sendo condenado por tráfico à pena de cinco anos, seis 

anos, às vezes com uma grama, três gramas‖. É a mesma pena dada ao grande 

traficante com mais de uma tonelada de drogas. Então o que nós observamos é 

essa grande lacuna na falta de fixação de critérios (Gomes, 2015, p. 1).  

 
Gráfico 7 – Número de pessoas Presas no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte – Conselho Nacional de Justiça no Brasil, 2014. 

 

Na entrevista que retomou o debate sobre drogas nesse âmbito, Abramovay14 

justificou a superlotação dos presídios pela mudança legislativa que dividiu o tráfico de 

drogas em apenas duas espécies: 

O usuário não tem prisão e, do jeito que está hoje, praticamente não tem pena. E para o 

traficante há uma pena altíssima. Só que a realidade é muito mais complexa, porque você não 

tem só essas duas divisões. Depois da lei, houve uma explosão carcerária. Em 2006, eram 60 

mil pessoas presas por crimes relacionados a drogas. Hoje, há 100 mil pessoas presas. Não dá 

para ter na cadeia 40 mil pessoas que não deveriam estar lá. A gente está pegando quem não 

tem ligação com o crime organizado, botando na prisão e, pouco tempo depois, já com ligação 

com o crime organizado, devolvendo-o à sociedade. Temos de fazer uma opção entre disputar o 

pequeno traficante, para reintegrá-lo à sociedade, ou desistir dele, entregando-o ao crime 

organizado (Abramovay, 2014, p.1). 

 

                                                
14

 Secretário de Assuntos Legislativos, e o deputado federal Paulo Teixeira (SP) foram autores de um projeto de lei 

que previa a aplicação de penas alternativas para os traficantes primários, classificados como pessoas que não são 
nem usuário, nem traficante, ocupando uma faixa intermediária (2014). 
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O assunto em pauta não é inédito e, inclusive, já foi analisado pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF). Em julgamento ocorrido no mês de setembro de 2010, o 

Supremo concedeu Habeas Corpus a uma pessoa condenada há um ano e oito meses 

por tráfico de drogas e declarou inconstitucional o artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, que 

impedia a conversão da reclusão em pena restritiva de direitos.  

O Brasil é um dos poucos países do mundo que está fechando escolas para 

abrir presídios. Estudo realizado pelo Instituto Avante Brasil verificou (a partir dos 

dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) que no período 

compreendido entre 1994 e 2009 houve uma queda de 19,3% no número de escolas 

públicas do país, já que em 1994 eram 200.549 escolas públicas contra 161.783 em 

2009 (Tavares, 2016). Em contrapartida, no mesmo período, o número de presídios 

aumentou 253%. Em 1994 eram 511 estabelecimentos, sendo que em 2009, 

totalizaram 1.806 estabelecimentos prisionais (Tavares, 2016). 

 
Quadro 8 – Panorama Brasileiro da população carcerária em 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte – Conselho Nacional de Justiça no Brasil, 2014. 

 

A partir do levantamento de informações, requeridas pelo Conselho Nacional 

de Justiça, junto aos Tribunais de Justiça dos Estados, os dados relativos aos presos 

no Brasil, poderiam ser assim sintetizados de acordo com as informações contidas nos 

gráficos, abaixo colacionados (CNJ, 2017).  
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Gráfico 8 – Número de pessoas Presas no Brasil por Unidade de Federação em 2017 

 
Fonte – Conselho Nacional de Justiça no Brasil, 2017. 

 

De igual forma, não é precipitado informar, pela análise dos dados 

encaminhados, que um número reduzido de Tribunais possui listagem atualizada dos 

presos provisórios, muitos deles contam com o sistema de controle disponibilizado 

pelas Secretarias Penitenciárias, dificultando, com isso, o controle de prazos e 

julgamentos dos processos por parte do Poder judiciário (CNJ, 2017).  

 
Gráfico 9 – Demonstração de superlotação em 5 Unidades Federativas do Brasil em 2019 

 
Fonte: Jornal G1, 2019. 

 

O Estado de Pernambuco possui o maior índice de superlotação no Brasil, 

seguido de Roraima, Amazonas Distrito Federal e Mato Grosso do Sul (ver Gráfico 9).  
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Abaixo, análise dos dados extraídos das planilhas de presos provisórios e 

planilha com as ações integralizadas por cada Estado, que submeto à análise da 

Presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça.  

 
Gráfico 10 – Número de pessoas presas no Brasil por fonte de informação 

 
Fonte – Conselho Nacional de Justiça no Brasil, 2017. 

 

Pertinente ressaltar que há considerável diferença entre o número de presos de 

acordo com a metodologia adotada ou a respectiva fonte de informação. Em parte, tal 

constatação deve-se à disparidade da data-base da colheita dos dados. Neste sentido, 

o INFOPEN, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, realizado de 

forma sistêmica desde o ano de 2005, pelo Departamento Penitenciário Nacional do 

Ministério da Justiça, reflete a coleta realizada na data-base considerada para o 

respectivo relatório analítico, junto a gestores de cada unidade prisional, sendo os 

últimos dados publicados datados de 31 de dezembro de 2014 (CNJ, 2017). 

 Já o Geopresídios, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça em junho de 

2014, é um relatório dinâmico alimentado mensalmente pelos relatórios de inspeções 

realizadas por juízes com competência na área de execução penal, extraídos do 

Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais e publicados de forma 

dinâmica, com base no último relatório judicial de inspeção (CNJ, 2017). 

 
Gráfico 11 – Total de presos condenados e provisórios no Brasil em 2017 

 

 

O número de presos provisórios consolidado foi fornecido pelo Departamento 

de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do CNJ. Os dados relativos ao total de presos dos 
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Tribunais de Justiça do Estado do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Sergipe foram obtidos pela 

Secretaria Geral do STF em 2016, uma vez que não foram informados no 

Levantamento de janeiro de 2017 (CNJ, 2017). 

Os números relativos ao total de presos dos Tribunais de Justiça do Estado de 

Alagoas, Goiás, Paraná e Rio Grande do Norte foram obtidos por meio do sistema 

Geopresídios, em 21 de janeiro de 2017, uma vez que não foram informados no 

levantamento de janeiro de 2017 ou no levantamento realizado pela Secretaria Geral 

do STF em 2016. 

Em 2018, após esforço do Conselho Nacional de Justiça, em treinamento dos 

servidores para uso de nova ferramenta que centrou todas as informações dos 

tribunais de justiça de todo o Brasil, possibilitando acesso rápido e atualizado de toda 

situação, é possível analisar os dados apresentados na Tabela 4, extraídos da base 

de dados do sistema Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0, que 

foi desenvolvida sobre a plataforma PostGre, com a utilização do software livre ―R‖. Os 

dados foram cotejados com os resultados obtidos por meio da ferramenta de business 

intelligence QlikView, a fim de assegurar a fidedignidade das informações 

apresentadas e corrigir eventuais inconsistências decorrentes de falhas na 

alimentação do sistema (CNJ, 2018, p. 22).  

 
Tabela 4. Privados de Liberdade no Brasil até o 2º quadrimestre de 2018 
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Cumpre reiterar que quando da elaboração do presente relatório dois Tribunais 

estaduais (São Paulo e Rio Grande do Sul) não haviam finalizado a alimentação do 

cadastro. São Paulo que já havia avançado consideravelmente na alimentação, com 

76,5% dos trabalhos já realizados, informações que serão consideradas para as 

análises apresentadas, visto que representam amostra muito significativa do universo 

das informações. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que se encontra em 

mora no que atine à sua adesão ao projeto, considera-se apenas os 177 registros 

feitos por outros Tribunais e que se referem às pessoas que estariam custodiadas 

naquela unidade da Federação (CNJ, 2018). 

Para Camila Nunes Dias e Rosângela Teixeira Gonçalves (2019, p.1), do 

Núcleo de Estudos da Violência da USP, os dados mostram que "a política de 
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encarceramento em massa que o Brasil vem adotando há décadas segue no trilho, 

firme e forte" (USP, 2019). 

"As prisões jamais – e em lugar nenhum do mundo – demonstraram eficiência 

em reduzir o crime ou a violência. Ao contrário, especialmente no Brasil e nas últimas 

três décadas, elas têm demonstrado o seu papel fundamental como espaços onde o 

crime se articula e se organiza, dentre outras coisas, através de um eficientíssimo 

sistema de recrutamento de novos integrantes para compor as redes criminais" (USP, 

2019, p.1). 

No Gráfico 12 é possível visualizar o total de pessoas privadas de liberdade 

entre o período de 2017 e 2019: 

 

Gráfico 12 – Monitor de superlotação de presídios no Brasil  

 

 

Até abril de 2019, tem 704.395 presos para uma capacidade total de 415.960, 

um déficit de 288.435 vagas. Se forem contabilizados os presos em regime aberto e os 

que estão em carceragens da Polícia Civil, o número passa de 750 mil (G1, 2019). 

 

Observando o Gráfico 13, é possível verificar que o maior número de presos se 

dá devido ao tráfico de drogas, seguido de roubo. Sabe-se que na maioria das vezes o 

roubo acontece para sustentar o vício do uso das drogas. 
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Gráfico 13 – Presos provisórios de tipo de crime em janeiro de 2017 

 

 

No Brasil, os crimes mais cometidos pelos presos provisórios, segundo o CNJ, 

são  tráfico de drogas (29%), roubo (26%), homicídio (13%) e receptação (4%). Ainda de 

acordo com o levantamento divulgado em setembro de 2017, o tempo médio de 

permanência nas unidades prisionais do estado é de 222 dias (CNJ, 2017). 

Dentre todos os crimes imputados até 2018, às pessoas privadas de liberdade no 

país, 27,58% referem-se ao crime de roubo, simples ou nas suas formas agravadas, 

excluído o latrocínio, 24,74% ao tráfico de drogas e condutas correlatas, 11,27% aos 

crimes de homicídio, e 8,63% aos crimes de furto (CNJ, 2018).  

 

Gráfico 14 – Tipos penais mais recorrentes até agosto de 2018 

 

 

Merece destaque a existência de 1,46% imputações relativas a crimes contra a 

Administração Pública e 0,79% de crimes previstos na lei das organizações criminosas, o 

que totaliza 2,25% do total das imputações que envolvem pessoas privadas de liberdade 

no sistema de justiça criminal brasileiro (CNJ, 2018). 
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Se comparado o Gráfico 13 com o Gráfico 14, percebe-se que os percentuais de 

roubos e tráfico de drogas diminuíram em 2018, entretanto, ressalta-se que foram inseridos 

os dados dos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul parcialmente até à data da 

publicação deste gráfico (CNJ, 2018). 

Em Portugal, o relatório SICAD (2017, p.104) informa que em 2017, as 

intervenções policiais nesta matéria resultaram na identificação de 5.258 presumíveis 

infratores - 27% como traficantes e 73% como traficantes-consumidores, 4.396 (84%) 

dos quais foram detidos. Dadas as limitações na leitura evolutiva face aos anos 

anteriores - os dados de 2017 não refletem a totalidade dos resultados nacionais -, é 

de assinalar o acréscimo contínuo de presumíveis infratores nos três anos anteriores, 

atingindo em 2016 o valor mais elevado desde 2002.  

 

Gráfico 15 – Presumíveis Infratores, segundo o Ano, por Situação Face à Droga em Portugal 

 
Fonte: Polícia Judiciária: UNCTE/Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências: DMI –DEI. 

 

Em 2017 a informação não reflete a totalidade dos resultados obtidos a nível 

nacional, pois não integra os dados da PSP a partir de meados de junho de 2017 

(SICAD, 2017).  

Para calcular a superlotação, não são levados em conta os presos em regime 

aberto que não demandam vagas; o dado, no entanto, é utilizado no total para calcular 

os percentuais de presos que trabalham e que estudam. 

No Brasil, entre os presos que estudam, apenas 92.945, o que representa 

12,6% do total de 704.395 presos, são estudantes e aproveitam o tempo em que se 

encontram privados de liberdade (G1, 2019). 
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Gráfico 16 - Número de presos que estudam em 2019 

 
Fonte: G1, 2019. 

 

O Brasil possui o sistema de trabalho remunerado e registrado para pessoas 

privadas de liberdade que tem bom comportamento e já se beneficiam do regime 

semiaberto. Sendo assim, 18,9%, conseguem produzir e se ressocializar na sociedade 

enquanto cumpre sua pena de condenação judiciária. As Unidades Federativas de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na região Centro Oeste do Brasil, beneficiam o 

maior número de pessoas privadas de liberdade, trabalhando externamente, 

totalizando 4000 (Mato Grosso, 33,4%) e 5.845 (Mato Grosso do Sul, 35,9%).  

 

Gráfico 17 – Número de presos no Brasil que estudam em 2019 

 
Fonte: G1, 2019. 

3.2. Na Região Centro-Oeste do Brasil 

 

A região Centro-Oeste do Brasil é uma das cinco regiões do Brasil definidas 

pelo IBGE em 1969. É formada por três estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso 
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do Sul, mais o Distrito Federal, onde se localiza Brasília, a capital do país e a cidade 

mais populosa da região. A área fronteiriça do Estado de Mato Grosso do Sul com 

357.145,83 Km² e Mato Grosso com uma área de 903.329,70 Km², compreendem dois 

dos vinte e sete Estados Federados do Brasil (Wikipédia, 2019), em que os países 

vizinhos como Paraguai e Bolívia fazem divisa numa grande extensão em que fica 

impossível fazer o controle da entrada de drogas, pois a região compreende Floresta 

Amazônica (norte e oeste de Mato Grosso) e Complexo do Pantanal (Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul). A região de Goiás e Distrito Federal compreende vegetação de 

cerrado e não faz divisa com outros países. 

O tráfico de entorpecentes está entre um dos responsáveis pelo aumento da 

população carcerária do estado de Mato Grosso, como mostra o Sistema Integrado de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN), do Ministério da Justiça, que revelou que em 

sete anos o número de presos por tráfico aumentou quase 400% (INFOPEN, 2014). A 

fragilidade nas fronteiras tem sido a principal vilã da segurança pública.  

Segundo o presidente do sindicato dos Policiais Federais do Estado de Mato 

Grosso, Erlon José Brandão (2014), ―as polícias não conseguem apreender nem 20% 

do que entra em Mato Grosso‖.  

De acordo com o Grupo Especializado de Segurança de Fronteira (GEFRON), 

pelo fato de o Estado fazer fronteira com a Bolívia, a cocaína e a pasta base de 

cocaína são as drogas mais apreendidas no estado. Em 2013 o grupo conseguiu 

apreender uma tonelada do entorpecente. Porém, a falta de efetivo e até mesmo de 

interesse governamental foram apontados como responsáveis pela vulnerabilidade do 

Estado pelo sindicalista. Dados do Departamento de Penitenciárias (DEPEN, 2015) 

revelam que em 2012, já existiam 3.226 presos que cumprem pena por tráfico de 

entorpecentes, enquanto em 2005 eram apenas 660. 

O crime nos mais de 900 km da faixa de fronteira entre o Brasil e a Bolívia é 

geralmente realizado por ―mulas‖, pessoas contratadas pelos traficantes para o 

transporte de drogas (Teixeira, 2016).  

O transporte do entorpecente utiliza os meios fluvial, terrestre e aéreo, sendo 

este último em rápidos descarregamentos em pistas de pouso improvisadas ou zonas 

rurais, por meio de arremessos. Automóveis, ônibus de linha regular, veículos de 

cargas, motocicletas, bicicletas são outras modalidades utilizadas pelos traficantes 

para fazer o transporte da droga (Teixeira, 2016). Os tipos de drogas mais 

apreendidas entre o Brasil e a Bolívia, em Mato Grosso, são pasta base, cocaína e 

maconha. 

Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontou que 

em Mato Grosso mais de 40% da população carcerária é formada por presos 
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provisórios. No ranking nacional, em comparação com os outros estados, o sistema 

penitenciário de Mato Grosso ocupa a décima posição com o maior número de 

detentos que ainda aguardam julgamento. Em primeiro lugar, aparecem os estados 

de Sergipe e Alagoas com 82,34% e 80,92% de presos provisórios, respectivamente 

(G1, 2017). 

O Levantamento do setor de Inteligência do Governo Federal (2017) aponta 

que o Sistema Penitenciário de Mato Grosso está entre os cinco do país classificados 

como em situação tensa, que é quando existe a possibilidade de haver conflitos 

violentos dentro dos presídios.  

Os dados da inteligência afirmam ainda que, além do Comando Vermelho (CV) 

e o Primeiro Comando da Capital (PCC), existem mais três facções criminosas 

atuantes em Mato Grosso: os Badboys, a Baixada Cuiabana e o Comando 

Verde seriam os outros três grupos criminosos fixados no Estado (G1, 2017). Porém a 

informação é negada pelas instituições de segurança pública local. 

Segundo o chefe do Grupo de Combate ao Crime Organizado (GCCO), 

da Polícia Civil, delegado Flávio Henrique Stringueta, essas três últimas facções 

realmente tentaram se instalar em Mato Grosso, porém, por falta de organização 

interna não se mantiveram (G1, 2017).  

―Até mesmo os criminosos têm que se manter organizados caso queiram 

formar uma facção. Das organizações mencionadas, só chegou ao nosso 

conhecimento informações sobre o Comando Verde. Mas, que após um curto período 

de tempo se deteriorou sozinho, por não conseguir agregar novos integrantes‖, afirma 

Stringueta (2017, p.1). 

Segundo Stringueta (2017), na história do sistema carcerário mato-grossense 

as únicas facções criminosas que de fato se instalaram e permanecem atuantes são 

o PCC e o CV. Esta última foi criada em 1979, no Rio de Janeiro, formada inicialmente 

por um conjunto de presos comuns e presos políticos, militantes de grupos armados. 

Em Mato Grosso, Stringueta afirma que o CV ficou oficialmente conhecido em 

2013, quando o GCCO iniciou uma investigação para descobrir quais seriam seus 

integrantes. Entretanto, muito antes já havia membros inseridos no sistema prisional 

(G1, 2017). 

Em 2005, Mato Grosso tinha um pouco mais de 2 milhões de habitantes, para 

uma população carcerária de mais de 7 mil detentos. Já em 2013, o estado conta com 

3 milhões de habitantes, para um grupo de 10,6 mil reeducandos, e, em 2017 conta 

com 11.478 privados de liberdade (CNJ, 2017).  

 
 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/sergipe
http://g1.globo.com/tudo-sobre/alagoas
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Tabela 5. Situação das pessoas privadas de liberdade cadastradas pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Mato Grosso 

 
Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018. 

 

Para o segundo quadrimestre de 2018 foram registradas 9.336 pessoas. 

Quando se trata do perfil desses presidiários, outro problema fica mais aparente. A 

grande maioria dos reeducandos possui entre 18 e 29 anos, sendo assim, os mais 

jovens. 

A superlotação dos presídios em Goiás, (Uma das quatro Unidades 

Federativas da Região Centro-Oeste do Brasil), em quase todas as instalações com 

número de detentos excede a capacidade máxima. ―Havia níveis alarmantes de 

superlotação na Casa de Prisão Provisória Coronel Odenir Guimarães, em Goiás, e no 

presídio Ary Franco. Como resultado, os detentos têm de se revezar para dormir em 

finos colchões de espuma no chão, em condições extremamente precárias‖ (CNJ, 

2017). 

Tabela 6. Situação das pessoas privadas de liberdade cadastradas pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Goiás 

 

 

Com base em uma distribuição regional, será apresentado um estudo e 

diagnóstico que prevê a construção e reforma de todos os presídios. O termo foi 

assinado durante solenidade de lançamento do Programa de Localização e 
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Identificação de Desaparecidos em Goiás (PLID), no auditório do Ministério Público de 

Goiás (DGAP, 2018). 

Já no Distrito Federal, a condição de superlotação na penitenciária do Distrito 

Federal é agravada com o quadro insuficiente de servidores. O Conselho do Sistema 

Penitenciário recomenda 1 agente para cada 5 detentos, mas segundo o sindicato da 

categoria, em plantões, é comum um agente ficar responsável por até 200 presos (G1, 

2019). 

Com 16,6 mil detentos, o sistema penitenciário do Distrito Federal ocupa o 

terceiro lugar no ranking de déficit de vagas no país. Segundo dados do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), os presídios da capital têm capacidade para 7,5 mil presos, 

mas abrigam duas vezes mais o número permitido de pessoas. 

Tabela 7. Situação das pessoas privadas de liberdade cadastradas pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios 

 

 

Se considerar as taxas de encarceramento, Mato Grosso do Sul lidera o 

ranking, seguido de São Paulo e Distrito Federal, todos com mais de 450 pessoas 

privadas de liberdade para cada 100.000 habitantes (CNJ, 2017). 

Para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário 

(AGEPEN) de Mato Grosso do Sul, o trabalho é considerado um dever social e 

condição de dignidade humana, com finalidade educativa e produtiva, que vem 

representando um dos principais fatores que contribuem para ressocialização de 

apenados e egressos, ajudando a evitar a reincidência no crime. 

Atualmente, a AGEPEN conta com 181 parcerias, entre órgãos públicos e 

empresas privadas, que proporcionam ocupação produtiva a mais de 5,8 mil 

reeducados, representando mais de 32% da massa carcerária – índice 10% superior à 

média nacional registrada (SEJUSP, 2019).  
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Tabela 8.  Situação das pessoas privadas de liberdade cadastradas pelo Tribunal de Justiça do 
Mato Grosso do Sul 

 

 

O Estado de Mato Grosso do Sul, por meio das Secretarias de Estado de 

Educação e de Justiça e Segurança Pública, assumiu o desafio de elaborar o Plano 

Estadual de Educação nas Prisões. Para tanto, além da legislação básica – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e Lei de Execução Penal, recorrendo às produções 

técnicas, tais como o Plano Estadual de Educação, o Plano Diretor do Sistema 

Penitenciário, o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Interno da Escola Estadual 

Polo Profª Regina Lúcia Anffe Nunes Betine, o Regimento Interno Básico das 

Unidades Penais, além de Diretrizes e Resoluções do Conselho Nacional de 

Educação e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. (DEPEN, 

2015).  

Com o Plano Estadual de Educação nas Prisões, Mato Grosso do Sul torna-se 

um dos primeiros Estados da Federação a traçar uma política para a oferta da 

Educação em Estabelecimentos Penais, incluindo a Educação como importante 

elemento do processo de reabilitação penal, ponto de partida para a construção 

processual, gradativa e consistente de uma versão da Educação de Jovens e Adultos, 

que atenda às especificidades das pessoas em regime de privação de liberdade 

(DEPEN, 2015).  

A equipe de saúde poderá capacitar 5% dos presos de uma unidade prisional 

para desenvolver ações preventivas na área da saúde, como determina o Plano. É 

condição sine qua non a melhoria de saúde no sistema penitenciário, além dos 

impactos diretos que tem no consumo de drogas, no controle de doenças sexualmente 

transmissíveis e das afecções típicas da situação de confinamento (DEPEN, 2015). 

A análise dos dados educacionais da população prisional do Estado sugere 

que os esforços de escolarização devam se somar aos esforços de qualificação social 
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e profissional, sob pena de uma comprometer a eficácia da outra, se oferecidas 

separadamente, para quem ainda tem que ficar um longo tempo na prisão. A 

predominância de crimes com forte motivação socioeconômica, como o são o furto, o 

roubo e o tráfico de drogas, justifica a oferta de elevação de escolarização integrada à 

Qualificação Social e Profissional aos presos, agregando valores, transformando-os 

em técnicos nas áreas da Saúde e da Educação (DEPEN, 2015). 

 

 

3.3. A questão da toxicodependência no modelo psicossocial de saúde 

 

A abordagem exigida para a dependência química é coerente com o modelo 

psicossocial de saúde em foco na atualidade. Isso porque, tratar a questão do uso 

abusivo de substâncias psicoativas e a questão da possível dependência que pode 

emergir em alguns casos, implica discutir não só as questões orgânicas e psicológicas 

envolvidas, mas também os aspectos sociais, políticos, econômicos, legais e culturais 

inerentes a esse fenômeno, além das consequências físicas, psíquicas e sociais da 

mesma (Occhini e Teixeira, 2006).  

Em linhas gerais, a dependência de drogas é mundialmente classificada entre 

os transtornos psiquiátricos, sendo considerada como uma doença crônica que 

acompanha o indivíduo por toda a sua vida; porém, a mesma pode ser tratada e 

controlada, reduzindo-se os sintomas, alternando-se, muitas vezes, períodos de 

controle dos mesmos e de retorno da sintomatologia (Aguilar e Pillon, 2005; Leite, 

2000). 

A OMS (2001) define que a dependência química deve ser tratada como uma 

doença médica crônica e como um problema social que necessita de atenção 

especial, tanto dos profissionais de saúde e da própria sociedade. Pode ser 

caracterizada como um estado mental e físico que resulta da interação entre um 

organismo vivo e uma droga, gerando uma compulsão por tomar a substância e 

experimentar seu efeito psíquico e, às vezes, evitar o desconforto provocado por sua 

ausência.  

O CID é um produto da OMS em que "nos permite entender muito sobre o que 

faz as pessoas adoecerem e morrerem e agir para evitar sofrimento e salvar vidas." 

(Ghebreyesus, diretor-geral da OMS) (OPAS/OMS, 2018).  

A Organização Mundial da Saúde conceituou CID 10 para padronizar e 

catalogar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo como referência a 

Nomenclatura Internacional de Doenças (CID), e o Código Internacional de Doenças 
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(CID), o CID 10 a principal ferramenta para aumentar a precisão diagnóstica e definir 

o tratamento mais adequado para cada caso. Atualmente, é ainda ío a nova versão 11. 

O agrupamento F19 refere-se aos problemas mentais e comportamentais 

devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, e 

engloba as Dependências Químicas (Quadro 9). 

Quadro 9 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras 

substâncias psicoativas segundo o CID 10 

CID 10 - F19 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas 
drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas 

CID 10 - F19.0 
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 

ao uso de outras substâncias psicoativas - intoxicação aguda  

CID 10 - F19.1 
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 

ao uso de outras substâncias psicoativas - uso nocivo para a saúde  

CID 10 - F19.2 
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 

ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de dependência  

CID 10 - F19.3 
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 
ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome (estado) de abstinência  

CID 10 - F19.4 
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 

ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome de abstinência com delirium  

CID 10 - F19.5 
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 

ao uso de outras substâncias psicoativas - transtorno psicótico  

CID 10 - F19.6 
Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 

ao uso de outras substâncias psicoativas - síndrome amnésica. 

CID 10 - F19.7 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 
ao uso de outras substâncias psicoativas - transtorno psicótico residual ou de 

instalação tardia  

CID 10 - F19.8 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 
ao uso de outras substâncias psicoativas - outros transtornos mentais ou 

comportamentais. 

CID 10 - F19.9 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e 
ao uso de outras substâncias psicoativas - transtorno mental ou comportamental 

não especificado. 

Fonte: Código Internacional de Doenças, CID 10. 

 

Além de identificar e tratar os sintomas há a preocupação de identificar as 

consequências e os motivos que levaram à busca dessa fuga, pensando o indivíduo 

em sua totalidade, para que se possam oferecer outros referenciais e subsídios que 

gerem mudanças de comportamento em relação à questão da droga, conscientização 

das consequências e danos (Pratta e Santos, 2009). 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/5295/f190_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__intoxicacao_aguda.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5295/f190_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__intoxicacao_aguda.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5296/f191_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__uso_nocivo_para_a_saude.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5296/f191_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__uso_nocivo_para_a_saude.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5297/f192_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__sindrome_de_dependencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5297/f192_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__sindrome_de_dependencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5298/f193_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__sindrome_estado_de_abstinencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5298/f193_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__sindrome_estado_de_abstinencia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5299/f194_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__sindrome_de_abstinencia_com_delirium.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5299/f194_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__sindrome_de_abstinencia_com_delirium.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5300/f195_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__transtorno_psicotico.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5300/f195_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__transtorno_psicotico.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5301/f196_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__sindrome_amnesica.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5301/f196_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__sindrome_amnesica.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5302/f197_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__transtorno_psicotico_residual_ou_de_instalacao_tardia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5302/f197_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__transtorno_psicotico_residual_ou_de_instalacao_tardia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5302/f197_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__transtorno_psicotico_residual_ou_de_instalacao_tardia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5303/f198_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__outros_transtornos_mentais_ou_comportamentais.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5303/f198_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__outros_transtornos_mentais_ou_comportamentais.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5303/f198_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__outros_transtornos_mentais_ou_comportamentais.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5304/f199_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__transtorno_mental_ou_comportamental_nao_especificado.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5304/f199_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__transtorno_mental_ou_comportamental_nao_especificado.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5304/f199_transtornos_mentais_e_comportamentais_devidos_ao_uso_de_multiplas_drogas_e_ao_uso_de_outras_substancias_psicoativas__transtorno_mental_ou_comportamental_nao_especificado.htm
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  A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou em junho de 2018 a sua 

nova Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (o CID 11). É a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo 

o mundo e contém cerca de 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de 

morte. O documento fornece uma linguagem comum que permite aos profissionais de 

saúde compartilhar informações de saúde em nível global (OPAS/OMS, 2018). 

Há mais de uma década em desenvolvimento, agora a CID 11 fornece 

melhorias significativas em relação às versões anteriores. Pela primeira vez, é 

completamente eletrônica e possui um formato que facilita seu uso. Houve um 

envolvimento sem precedentes de profissionais de saúde, que se juntaram em 

reuniões colaborativas e submeteram propostas. A equipe da Cid na sede da OMS 

recebeu mais de 10 mil propostas de revisão. O CID 11, que será apresentada para 

adoção dos Estados Membros em maio de 2019 (durante a Assembleia Mundial da 

Saúde), entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. Essa versão é uma pré-

visualização e permitirá aos países planejar seu uso, preparar traduções e treinar 

profissionais de saúde (OPAS/OMS, 2018). 

 Wandekoken e Araújo (2015) compete esta problemática à política, pois ela 

possui implicações sociais, psicológicas, econômicas e políticas e necessidade de 

fortalecimento de uma rede de atenção centrada na atenção comunitária. Dessa 

forma, possibilita a atenção integral e implanta os serviços de atenção comunitária a 

esses usuários, conhecidos como os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS ad), proporcionando o acesso facilitado ao usuário e o tratamento 

multiprofissional, ao articular ações de redução de danos, prevenção, recuperação, 

tratamento e reinserção social (Brasil, 2004).  

Para tanto, a política reconhece que a problemática das drogas é um desafio 

da saúde pública e procura envolver a sociedade no debate, na formulação e no 

acompanhamento de respostas às demandas nesta área. A implantação desses 

serviços está de acordo com as diretrizes da reforma psiquiátrica, que propõe a 

substituição do modelo hospitalocêntrico por dispositivos extrahospitalares. Nesse 

contexto, são vários os objetivos de um CAPS ad, como a prestação de atendimento 

diário seguindo a lógica da redução de danos; a promoção da reinserção social; o 

cuidado com os familiares; a busca pela diminuição do estigma e preconceito quanto 

ao uso de substâncias psicoativas (Brasil, 2004, p. 34). 

A necessidade de buscar constantemente, Silveira Filho (1995), a droga gera a 

dependência, causa mudanças drásticas na interação do indivíduo com seus 

familiares, com a sociedade, afetando suas relações sociais, profissionais e afetivas. 
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Sendo assim, existe um padrão de autoadministração repetida, o qual geralmente 

resulta em tolerância, abstinência e comportamento compulsivo de consumo da droga. 

Silveira Filho (1995) acrescenta ainda, que para esses indivíduos, a droga 

passou a exercer um papel central na sua vida, na medida em que, por meio do 

prazer, ela preenche lacunas importantes, tornando-se indispensável para o 

funcionamento psíquico dos mesmos. 

O diagnóstico da dependência química exige a avaliação e estudo de aspectos 

diversos, uma vez que, o toxicômano usa de diversos subterfúgios, sendo a 

dependência o último estágio. Entretanto, romper o ciclo de dependência é algo muito 

difícil e delicado, pois os indivíduos que se tornam dependentes vivenciam um 

sofrimento físico e psíquico intensos, tendo sua vida afetada, bem como suas famílias 

(Pratta e Santos, 2009). 

Discutir e cuidar da dependência química na atualidade é encará-la dentro do 

modelo biopsicossocial de saúde, considerando o paciente em sua totalidade, 

encarando-o como um ser ativo no processo saúde, doença, estabilidade psíquica e 

física. Assim, segundo Leite (2000) o tratamento da dependência química deve 

abranger o indivíduo, bem como o impacto e as consequências do consumo sobre as 

diversas áreas da vida do mesmo. 

O envolvimento da família e da sociedade tem um papel crucial no processo de 

desenvolvimento de seus membros, constituindo-se como o primeiro agente educativo, 

preventivo. Por meio da família a criança vai aprender condutas, hábitos, valores, 

observando as atitudes dos pais frente à vida e aos problemas inerentes ao cotidiano 

(Carranza e Pedrão, 2005). 

A família é a base e necessita ter condições básicas de sobrevivência para 

garantir o desenvolvimento integral de seus membros. Isso tornaria possível maximizar 

os fatores de proteção ao uso de drogas presentes na família e minimizar a influência 

dos fatores de risco desse ambiente, permitindo ao indivíduo desenvolver habilidades 

para lidar com situações de pressão, de medo, hábitos, de perda no seu cotidiano e 

principalmente aprender a lidar com dinheiro, pois este é o maior problema para o 

toxicômano (Pratta e Santos, 2009). O desenvolvimento dessas habilidades não 

depende única e exclusivamente da família, porém tem um papel preventivo relevante, 

bem como um papel significativo na adesão ao tratamento quando existe uma 

dependência já diagnosticada. 

Muitos projetos educacionais na área de saúde partem do pressuposto que se 

pode educar para a saúde, fato que levou a veiculação do ideal de que a assimilação 

do saber instituído leva à aquisição de novos comportamentos, tornando a educação 

normativa. Ou seja, alguém, além do próprio indivíduo, conhece o que é melhor para 
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ele e para todos que estão ao seu redor. Isso corresponde a uma herança clara do 

método cartesiano que ainda prevalece nas áreas de saúde e de educação desde o 

surgimento da modernidade (Gazzinelli, Gazzinelli, Reis e Penna, 2005). 

No nível da política formal, Dutra e Henriques (2016) e na fase de formulação 

das políticas públicas, o ―indivíduo abstrato e universal‖, ao se tornar o constructo que 

norteia a construção das estratégias de intervenção do Estado nas demais esferas 

sociais, impede a consideração das condições particulares que exigiriam atenção e 

cuidados diferenciados segundo vulnerabilidades singulares. No caso dos indivíduos 

da ―ralé‖, seu passado marcado por desvantagens na aquisição de recursos e 

disposições cognitivas e psicoemocionais não seria levado em conta no momento em 

que são atendidos pelas políticas públicas. Como consequência, esse público acaba 

mostrando, muitas vezes, dificuldades em aderir à rotina de condições prescritas por 

essas instituições (Dutra e Henriques, 2016, p.308). 

Para que essa visão se altere, há a necessidade de se romper com o padrão 

cientificista, buscando pensar a educação para saúde em termos mais abrangentes, 

que considerem o indivíduo em sua totalidade, que possui uma subjetividade, bem 

como valores e saberes diferentes daqueles com os quais os profissionais de saúde e 

educação lidam. Há, portanto, uma necessidade de aprendizagem dos dois lados 

(Gazzinelli, Gazzinelli, Reis e Penna, 2005). 

Cada indivíduo possui formas específicas de representar o processo de saúde 

e doença, o que implica em olhar para a subjetividade inerente nessa situação, 

vislumbrando, também, os sentimentos, desejos, as necessidades encaradas como 

um ser ativo no processo saúde/doença, exigência do novo paradigma de saúde na 

atualidade (Pratta e Santos, 2009). 

Relatam Vergara e Justo (2011) que o vírus HIV transmitido pela via sexual e 

intravenosa trouxe a questão da erotização e das drogas em larga escala para o 

campo social, voltando olhares mais atentos, sobre o grande problema que se 

expandia em grande escala, sendo gerado um problema de doença física progressiva 

associada à dependência química e alcoólica. Foram postos em evidência os efeitos 

potencializados pela capacidade das drogas, de fazer circular o desejo e com ele, o 

HIV. A presença da síndrome mostrou outra realidade nesse campo, a amplitude, 

urgência e gravidade da situação.  

De acordo com os mesmos autores (2011), as autoridades políticas, os 

governos, cientistas e, sobretudo os organismos internacionais como as Nações 

Unidas e Banco Mundial, frente a esse acontecimento limite, sem solução no curto 

prazo, pautaram o tema, principalmente, junto aos países em desenvolvimento, cuja 

epidemia assumia proporções mais dramáticas. Desenvolver estratégias abrangentes 
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que permitissem uma aproximação mais realista e menos contaminada pelo terror e 

pelo falso moralismo era uma necessidade antes de tudo econômica no que se refere 

ao custo social e político da expansão da doença pelo mundo e da destruição da força 

de trabalho através do uso abusivo e indiscriminado de drogas.  

A concepção de família a partir de suas incapacidades ou disfuncionalidades  

encontra-se fortemente arraigada no senso comum e permeia a formulação de 

políticas sociais e organização de serviços (Szymanski, 1995; Yunes 2001, 2010).  

Acontecimentos advindos da crescente liberação dos costumes na conduta 

cotidiana dos jovens, como por exemplo, as questões da sexualidade e da linguagem 

no contemporâneo contribuem para a ampliação do contexto do debate sobre as 

drogas e a criminalidade, falta de respeito pela família e na família (Vergara e Justo, 

2011).  

Predomina um olhar sobre as famílias a partir da negatividade, de falta, de 

carência, tanto no âmbito da organização, como na ação direta de técnicos. Esse olhar 

é permeado por concepções estereotipadas de família e papéis familiares, pela 

prevalência de propostas residuais e focadas em necessidades dos indivíduos (ou de 

grupos de indivíduos, como é o caso de grupos em situação de rua) e pela 

centralização de ações em situações-limite ou emergenciais, e não em situações 

cotidianas, com caráter mais preventivo (Mioto, 2004, 2010). 

A ênfase, Vergara e Justo (2011) primeiramente, é biomédica com ampla 

demarcação do território através dos dispositivos permanentes de vigilância e controle 

estatístico e epidemiológico. As técnicas de inquérito e exame são difundidas 

amplamente e incorporam aos procedimentos clássicos do poder disciplinar os novos 

dispositivos de controle e prevenção disseminados pelas campanhas midiáticas de 

esclarecimentos sobre os potenciais efeitos nocivos das drogas ilícitas.  

Chamam a atenção os mesmos autores para o esforço jurídico-legal, 

biomédico e psicossocial, presente na racionalidade subjacente ao controle social 

sobre as drogas e a juventude, atende às modulações e flutuações do modo de vida 

contemporâneo. Novos sentidos e experiências associadas ao consumo de drogas e à 

conduta dos jovens, crianças e mesmo adultos, começam a ser produzidos e 

analisados com o intuito de permitir um olhar crítico, realista e informado acerca dos 

processos de subjetivação do crime e das drogas no contemporâneo.  

Provoca reflexão sobre o design que a juventude é utilizada pela publicidade 

para impactar o público de todas as faixas etárias. O mercado funciona 

pragmaticamente, ou seja, reconhece que a publicidade multiplica as vendas e isso 

parece suficiente para justificar a produção midiática e o retorno dos investimentos 



 

173 
 

realizados na fabricação do desejo e da multiplicidade dos modismos, gostos e 

histórias (Vergara e Justo, 2011).  

Historicamente, Vergara e Justo (2011), o Estado e o mercado têm produzido 

novos dispositivos de incitação e controle do estilo de vida no sentido de modular os 

excessos da população, através do monitoramento permanente das redes, dos fluxos 

de pessoas e das mercadorias. Os efeitos dessa governança que classifica e 

especifica a cada vez os desvios leva a uma extensa normalização e padronização da 

conduta e acaba restringindo sobremaneira a autonomia do sujeito e espaços 

autônomos das relações humanas. As relações de apreço, a amizade, o compromisso 

de solidariedade entre as idades da vida são afetados assim como a convivência, 

transformando o processo de socialização e a aprendizagem dos jovens e das futuras 

gerações (Vergara e Justo, 2011).  

Os aspectos negativos provocados pelos excessos, quando associados ao 

discurso alarmista sobre a escalada da violência social, geram a necessidade de uma 

indústria do medo, isto é, da segurança e da vigilância e monitoramento permanente 

do modo de vida (Bauman, 2008).  

Trata-se, do advento e da passagem da sociedade disciplinar para a sociedade 

de controle, conforme Deleuze (1991), que descreve a sociedade de controle como a 

modulação do desejo no campo social através do Estado Onipresente. A tarefa do 

Estado onipresente da sociedade de controle será a de modular os fluxos de pessoas 

e mercadorias, no território e nos espaços virtuais e monitorar padrões específicos e 

descontinuidades, com a finalidade de assegurar a viabilidade das transações e o 

funcionamento contínuo do sistema (Deleuze, 1991).  

Mesmo analisando o desenvolvimento da história, percebe-se a aguçada busca 

pelo rompimento da realidade, imersa no devaneio da loucura, ou fuga da realidade, 

busca a falsa felicidade, que em seguida, se torna um pesadelo para resto dos dias, 

pois a droga acaba com felicidade e apresenta uma realidade ainda mais dura daquela 

que o usuário julgava ter, antes das drogas. Uma de suas principais características é 

operar por um tipo de controle que jamais deixa de existir, se propagando como um 

poder de modulação contínua (Vergara e Justo, 2011).  

Tal preocupação fez com que alguns estudiosos criassem diversos modelos de 

tratamento. A literatura científica mostra alguns métodos para o engajamento do 

sujeito adicto no tratamento, por exemplo Garrett (1997) enumera as seguintes, e pese 

embora muitos tenham sido desenvolvidos para a recuperação de alcoólatras, poderão 

adaptar-se também aos toxicômanos, : 

 Intervenção (Intervention) criado por Vernon Johnson em 1973 (I'Ll Quit 

Tomorrow: A Practical Guide To Alcoholism Treatment). A intervenção é 



 

174 
 

construída pelos familiares e pelas pessoas significativas para o adicto, 

visando a dar-lhe um ultimato quanto ao uso abusivo de drogas. Este método, 

amplamente utilizado, tem sido muito pouco avaliado quanto a sua eficácia. 

 Abordagem de Reforço da Comunidade (Community Reinforcement 

Approach CRA), de Azrin, Acierno, Kogan, Donohue, Besalel e McMahon 

(1996), constitui-se como uma intervenção comportamental compreensiva. Foi 

criada para pacientes alcoólatras, com o intuito de reorganizar aspectos 

diversos da sua "comunidade" de forma a que passasse a ser mais atraente 

para eles um estilo de vida sóbrio, em lugar do que é um dominado por drogas 

e álcool. O CRA enfoca as contingências ambientais, por considerar que os 

reforços familiares, sociais, recreacionais e ocupacionais influenciam o 

indivíduo na mudança de seus comportamentos adictivos, fortalecendo o 

contexto que apoia a sobriedade e desencoraja o uso da substância nociva. 

Uma vez que os estágios iniciais de recuperação são, muitas vezes, precários, 

fazem parte do programa CRA, métodos de prevenção e cuidado com a 

recaída (Smith, Meyers, Miller, 2001). 

 Treinamento de Reforço da Comunidade (Community Reinforcement 

Training  CRT) advém do CRA, de Azrin e colaboradores (1996) e . Nos 

procedimentos do CRT, o profissional está disponível para ver o membro da 

família que telefona buscando auxílio neste mesmo dia, nas suas horas de 

lazer, para chamados de urgência da família, se, por acaso, o adicto entrar em 

crise. Pesquisas de avaliação, desenvolvidas por Azrin e colaboradores (1996), 

atestam a eficácia desse método. 

 Treinamento de Família e o Reforço da Comunidade (Community 

Reinforcement and Family Training  Craft) foram desenvolvidos para ajudar 

alcoólatras resistentes ao tratamento (Meyers, Smith e Lash, 2003). Seu 

objetivo é auxiliá-los na busca de tratamento através da persuasão e do 

suporte de familiares (Concerned Other  CO) e de amigos. Pelo fato do CRAFT 

fazer uso do CO, é visto como um negativo da abordagem Al-Anon que 

encoraja os familiares a aceitarem a sua impotência em ajudar o alcoólatra, 

incitando-os a se desligarem para focar em suas próprias necessidades. Tanto 

o CRA quanto o CRAFT são amplamente desenvolvidos no estudo de Meyers, 

Smith e Lash (2003). Ambas as abordagens percebem a recuperação do adicto 

como muito afetada pelo contexto ou "comunidade" de reforço, compondo-se 

de família, amigos, trabalho, escola, grupo espiritual e grupos sociais.  

 Deas e Thomas (2001) desenvolveram e se denomina Terapia de 

Família Unilateral (Unilateral Family Therapy  UFT) combinando o CRA e a 
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"Intervenção". A terapia é feita com o cônjuge (no caso de casais), durante 

alguns meses, visando à entrada do adicto em tratamento.  

 Aconselhamento Co-operativo (Co-operative Counseling) 

desenvolvido por Yates (1990), trata-se de um programa experimental, criado 

na Inglaterra. Envolve os membros da família através de uma campanha na 

mídia, com o objetivo de induzi-los a comparecer ao centro de tratamento a fim 

de serem treinados, no caso de estarem preocupados com o problema de 

alcoolismo de seus parentes. O autor obteve resultado, na medida em que 47% 

dos alcoólatras entraram em tratamento, ou melhoraram o seu funcionamento, 

quando algum membro de sua família compareceu ao treinamento (Minayo e 

Schenker, 2004).  

 Engajamento Sistêmico Estrutural-Estratégico (Strategic Structural-

Systems Engagement - SSSE), desenvolvido por Szapocznik, Perez, Brickman, 

Santisteban e Hervis (1988). Visa a engajar no tratamento o adolescente adicto 

e seus familiares. Parte das premissas da terapia sistêmica estrutural e 

estratégica onde a família é vista como um sistema social que estabelece 

padrões de transação rotineiros entre os seus membros e com o contexto. O 

tratamento foca a mudança desses padrões de interação que permitem, 

encorajam ou mantêm o sintoma. A resistência ao engajamento na terapia 

parte do mesmo princípio do tratamento: há que focar os padrões de interação 

para se tocar na estrutura familiar mal adaptada. 

 Uma Sequência de Intervenção Relacional para o Engajamento (A 

Relational Intervention Sequence for Engagement - ARISE). Foi criado para 

vincular adictos muito ambivalentes em relação ao tratamento (Garrett e seus 

colaboradores, 1997-8). Configura-se como uma forma de intervenção mais 

flexível, ao permitir que a família, juntamente com seu membro adicto, decida 

quando tomar decisões mais severas em relação ao comportamento do usuário 

de drogas. Os resultados das pesquisas efetuadas com a aplicação do método 

ARISE (Landau, Garrett, Shea, Stanton, e Baciewicz, 2000) mostram a sua 

eficácia no engajamento do adicto ao tratamento, através de pessoas 

envolvidas (CO) com o seu problema na família. 

Todos os métodos de engajamento ao tratamento por parte de adictos, citados 

acima, à exceção do Engajamento Sistêmico Estrutural-Estratégico - SSSE 

caracterizam-se como intervenções que envolvem a família, pois partem da premissa 

de que os familiares podem auxiliar o adicto a se engajar no tratamento de formas 

variáveis. Porém, nenhum deles considera a família como diretamente implicada na 

formação da adicção (Minayo e Schenker, 2004). 
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 Abordagem comportamental intitulada Terapia de Rede (Network 

Therapy  NT – Keller e Galanter, 1999), que também considera a família como 

um grupo que atua como substrato para a mudança, mas não como co-

geradora do comportamento adictivo, encontra-se no meio do caminho entre 

um método de engajamento do adicto no tratamento e o tratamento 

propriamente dito. Propõe-se a enfocar a intervenção que se vale do apoio da 

família e dos amigos e pode ser administrada em ambulatório tendo, como 

objetivo primeiro, a abstinência (Minayo e Schenker, 2004).  

 Terapia dos 12 Passos (Twelve-Steps Approaches)  também conhecida 

como o "Modelo Minnesota" (Minnesota Model). Os Alcoólicos Anônimos (AA) 

e os Narcóticos Anônimos (NA) concebem a adicção como uma doença 

progressiva e crônica, caracterizada pela negação e pela perda de controle 

(Minayo e Schenker, 2004).  

A Política Nacional de Drogas do Brasil de 2005, no capítulo Redução de 

Danos Sociais e à Saúde – Orientação Geral, que enfatiza a Redução de Danos, em 

que promove estratégias e ações voltadas para a saúde pública e direitos humanos, 

realizada de forma articulada inter e intrasetorial, visando à redução dos riscos, s 

consequências adversas e dos danos associados ao uso de álcool e outras drogas 

para a pessoa, a família e a sociedade (Brasil, 2005).  

Dentre outras diretrizes destaca-se reconhecer a estratégia de redução de 

danos, amparada pelo Artigo 196º da Constituição Federal, como medida de 

intervenção preventiva, assistencial, de promoção da saúde e dos direitos humanos; 

garantir o apoio à implementação, divulgação e acompanhamento das iniciativas e 

estratégias de redução de danos desenvolvidas por organizações governamentais e 

não-governamentais, assegurando os recursos técnicos, políticos e financeiros 

necessários, em consonância com as políticas públicas de saúde e diminuir o impacto 

dos problemas socioeconômicos, culturais e dos agravos à saúde associados ao uso 

de álcool e outras drogas (Brasil, 2006). 

Em 2014 o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída 

pela Portaria Interministerial n.º 1, com o objetivo de ampliar as ações de saúde do 

Sistema Único de Saúde (SUS) para a população privada de liberdade, fazendo com 

que cada unidade básica de saúde prisional passasse a ser visualizada como ponto de 

atenção da Rede de Atenção à Saúde (Brasil, 2014).  

Esta decisão foi tomada após avaliação de dez anos de aplicação do Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), quando se constatou o 

esgotamento deste modelo, que se mostrou restrito por não contemplar em suas 
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ações, entre outras coisas, a totalidade do itinerário carcerário – delegacias e distritos 

policiais, cadeias públicas, colônias agrícolas ou industriais e, tampouco, 

penitenciárias federais. 

No âmbito da política, nasce, complementarmente, o Serviço de Avaliação e 

Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicadas à Pessoa com Transtorno 

Mental em Conflito com a Lei (EAP), tem o propósito de redirecionar os modelos de 

atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, de acordo com as 

singularidades e as necessidades de cada caso, viabilizando o acesso e a qualidade 

do tratamento e acompanhando da execução das medidas terapêuticas em todas as 

fases do processo criminal (Brasil, 2014).  

 

 

3.4. Toxicomania 

 

A questão das toxicomanias, já o dissemos, tem uma fundamental importância 

nas sociedades de hoje, sendo o uso indevido de drogas lícitas e ilícitas considerado 

internacionalmente como um problema de saúde pública. Para Baptista e Inem (1997), 

ela é, antes de tudo, um fenômeno social, isto é, a sua disseminação não dependente 

da inclinação do gosto ou da fraqueza psíquica de um sujeito, mas das incitações 

exercidas pelo meio social. O toxicômano insiste em só representar-se como ser, no 

lugar de indivíduo e ausente da performance desejante suposta pela divisão subjetiva, 

como se fosse um "eu" fazendo do seu corpo um lugar da experiência e do prazer 

(Santos e Rosa, 2007). 

Na clínica das toxicomanias dá-se o nome de usuários ―cruzados‖, aos 

toxicômanos que usam concomitantemente mais de uma droga, conforme Soares 

(2010). Destaca-se o álcool, substância de maior preferência entre os brasileiros, 

conforme estudos realizados e disponíveis nas diversas plataformas. De acordo com 

Seibel e Toscano (2001) isso acontece pelo fato de ser uma droga lícita, socialmente 

aceite e incentivada pela sociedade, principalmente pela mídia, que faz verdadeiro 

endeusamento para ingerir bebida alcoólica e sentir-se feliz. 

Para Gonçalves (2008), o Direito distingue dois grupos de substâncias sujeitas 

ao controlo das Nações Unidas: os ―estupefacientes, sujeitos ao regime de convenção 

única de 1961 e hierarquizados em quatro grupos de acordo com a sua perigosidade e 

o seu interesse médico, e os psicotrópicos medicamentosos‖, regulados pela 

Convenção de Viena de 1971. 

Ribeiro (1997) afirma que quando a droga é o principal objeto de desejo, os 

outros perdem importância e eficácia, estabelecendo-se uma personalidade narcísica, 
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proporcionando uma ilusão de autossuficiência. A constante busca pela droga é uma 

forma de alimentar a cada dia esse traço de personalidade, que salva o toxicômano de 

um desaparecimento subjetivo (Ribeiro, 1997). 

A drogadição da existência, Souza (2013), implica numa associação em que os 

objetos escolhidos são ofertados pela rede de tráfico de drogas mediado por facções 

criminosas. A drogadição e a medicamentalização correspondem a um mesmo 

processo, embora sejam operados e geridos por meios distintos. No meio destes 

pontos extremos e bem demarcados se constitui um campo de ilicitudes que não 

necessariamente estão relacionadas às drogas ilícitas, mas ao uso ilícito de drogas 

licitas. Medicações ―tarja preta‖ passam a fazer parte de uma rede informal de trocas, 

mesmo seu uso sendo permitido somente com prescrição médica. O mesmo ocorre 

em ambientes familiares em que o uso de bebidas alcoólicas, mesmo sendo proibidas 

para certa faixa etária, faz parte dos hábitos aceites (Souza, 2013, p.127). 

Pereira (2008) entende que o uso de substâncias pode vir a potencializar 

características de personalidade adormecidas, podendo despertar uma atitude não 

prevista ou esperada, causando grandes danos a si próprio ou a terceiros. Também 

Santos e Rosa (2007) consideram que na presença do objeto-droga, o toxicômano se 

defronta com sua incapacidade de pensar, reagindo com uma ação compulsiva, 

mostrando-se impotente quanto à possibilidade de administrar o uso da droga.  

Porém, a linha que os separa da sobriedade é tênue e segundo Melman 

(2000), qualquer um pode tornar-se toxicômano. O encontro com a droga provoca uma 

transformação psíquica, construindo uma nova história e novas características de ser 

(Nogueira Filho, 1999). Dentre as características do indivíduo toxicômano, inclui-se a 

representação da droga para o sujeito. Para o usuário, a droga é apenas mais um 

objeto, enquanto o toxicômano faz da droga seu objeto exclusivo (Torossian, 1997).  

Viver em uma sociedade "adicta" em relação aos ideais e aos imperativos 

propostos por ela faz com que o toxicômano consome a droga e chega até ela através 

da busca por um lugar de exceção. Ele pode utilizar a droga como forma de alcançar 

algo que lhe parece inacessível, ultrapassar seus próprios limites para buscar o 

prazer, para diminuir as tensões e sofrimentos, inserir-se na sociedade e até mesmo 

obter sucesso (Lessa, 1998). 

Considerando-se que a sociedade possui uma cultura de consumo, na qual 

para "ser" é preciso "ter", Pereira (2008) defende que o uso de droga constitui-se em 

uma das formas de produção de identidade, é uma alternativa frente à fragilidade das 

referências simbólicas hoje encontradas. Esta busca por referências é uma busca por 

um lugar social.  
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Conforme Hagedorn (2003), qualquer problema que impeça um indivíduo que 

deseja trabalhar, provoca consequências sociais, psicológicas e econômicas. Mas o 

que significa trabalho? Dois significados diferentes referem-se ao termo trabalho: 

 O primeiro refere-se ao esforço que a pessoa, ou um sistema, deve fazer. Por exemplo, o 

dicionário Merriam-Webster (2003) descreve trabalho como "uma atividade na qual alguém usa a 

força ou as faculdades para fazer ou desempenhar alguma coisa".  

 O segundo oferece um outro significado da palavra "trabalho" em termos de "o labor‖, tarefa ou 

obrigação que são os meios usuais de sustento ou provisão de alguém". Trabalho é então 

entendido como sinônimo de emprego, ocupação, profissão, vocação, negócios. (Saint-Jean e 

Therriault, 2007). 

O trabalho refere-se a uma das mais complexas atividades humanas. Marx 

(1867/2013) declara que trabalho é um ato ligado ao ser humano por natureza. Ele 

permite a elaboração de um mundo de objetos úteis e concretos, mas também 

favorece a interação entre as pessoas que estão em evolução dentro e fora de suas 

atividades profissionais.  

Para Le Goff (1992), é impossível definir trabalho sem levar em consideração a 

pessoa, que está relacionada a uma atividade definida por valores sociais. Trabalho é 

então esse fenômeno intersubjetivo, que ocorre quando indivíduos estabelecem uma 

relação direta com o ambiente humano, organizacional e técnico de seus trabalhos. 

Mas voltemos à noção de toxicomania. Miller (1992) faz um alerta ao comentar 

as definições relativas à toxicomania realizadas pela psicanálise: 

Não é uma definição da toxicomania, e sim uma tentativa de definição da droga enquanto tal. 

Talvez há que lhe dar todo seu valor. Talvez na experiência analítica nos perguntemos menos 

pela toxicomania que pela droga em sua relação com o sujeito (Miller, 1992, p. 16). 

 

Raíces (1992) argumenta que na clínica não se fala sobre objetos da realidade 

suposta e compartilhada. A realidade da clínica é aquela do sujeito, já metaforizada 

em seu discurso. Os objetos que a fala de cada um aponta são referentes à 

linguagem. O analista não fica perante os objetos ditos da realidade; permanece, ao 

invés disso, em relação ao discurso, à fala do analisante. No discurso de cada sujeito 

a droga pode surgir operando essa plástica movimentação. 

A palidez de uma cara, uma tosse seca, mãos suando, um estado tenebroso, 

uma obesidade notória, fumar maconha, estar bêbado, não é equivalente nem se 

traduz per se em sintoma para a psicanálise; é necessário que o sujeito se refira a ele 

enquanto sujeito dividido, mais ainda, que transforme esse dado em pergunta, que o 

leve a questão pessoal (Raíces, 1992, pp. 71-72). 

Os efeitos químicos atribuídos às diversas drogas também costumam perder 

importância quando presentes nos ditos que surgem em análise. Os sujeitos fazem 
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referência ao prazer que esses objetos propiciam. Ou ao se pensar com Freud 

(1930/1986) em um mais além, pode-se sugerir que os sujeitos, quando incluem essas 

experiências em seus dizeres na análise, estão tentando lidar com sua já constituída 

relação com o mal-estar, com o gozo fálico e, portanto, com a castração. 

Olhando para as vulnerabilidades de vários grupos etários, o relatório da 

UNODC de 2018 concluiu que o uso de drogas e os danos associados a ele são os 

mais elevados entre os jovens em comparação aos mais velhos. A maioria das 

pesquisas sugere que no início d adolescência (12-14 anos), a tardia (15-17 anos) é 

um período de risco crítico para o início do uso de substâncias e pode atingir o pico 

entre os jovens (com idade entre 18 e os 25 anos), já Papalia, Olds e Feldman (2006) 

descrevem o ciclo vital em oito períodos: pré-natal (da concepção ao nascimento); 

primeira infância (do nascimento aos 3 anos de idade); segunda infância (de 3 a 6 

anos); terceira infância (de 6 a 11 anos); adolescência (de 11 a 18 anos); jovem adulto 

(de 19 a 40 anos); meia-idade (de 41 a 65 anos) e terceira idade (de 66 anos em 

diante) e podem utilizar divisões um pouco diferentes, com marcos etários distintos, e 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos (adolescentes) e pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos (jovem), jovens adultos 

para englobar a faixa etária de 20 a 24 anos de idade, critério este usado 

principalmente para fins estatísticos e políticos. Nas normas e políticas de saúde do 

Ministério de Saúde do Brasil, os limites da faixa etária de interesse são as idades de 

10 a 24 anos (Eisenstein, 2005). 

Sabemos que a cannabis é uma droga de escolha comum pelos jovens; no 

entanto, o uso de drogas entre os jovens difere de país para país e depende das 

circunstâncias sociais e econômicas dos envolvidos. Há duas tipologias extremas de 

uso de drogas entre os jovens: drogas de clubes na vida noturna e recreativas entre os 

jovens afluentes e o uso de inalantes entre crianças de rua para lidar com suas 

circunstâncias adversas (UNODC, 2018). 

O uso de drogas entre a geração mais velha (com 40 ou mais anos de idade ) 

tem aumentado a um ritmo mais rápido do que entre os mais jovens. Embora haja 

apenas dados limitados disponíveis, o relatório afirmou que isso requer atenção. As 

pessoas que passaram pela adolescência em um momento em que as drogas eram 

populares e amplamente disponíveis têm mais probabilidade de usar drogas e, 

possivelmente, de continuar usando (UNODC, 2018). 
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3.5. Comunidade Terapêutica, grupo de apoio AA e NA 

 

Uma comunidade terapêutica tem como principais objetivos promover o bem-

estar e a recuperação de toxicômanos e a sua reintegração na sociedade, estimulando 

os estudos e pesquisas dos danos que as substâncias psicoativas podem causar nas 

suas vidas e na sociedade (Projeto El Shaday, 2000).  

Segundo De Leon (2003), embora a comunidade terapêutica de tratamento da 

dependência tenha por base várias fontes, tanto recentes como antigas, a expressão 

―Comunidade Terapêutica‖ (CT) é moderna, ainda que para alguns profissionais, os 

programas de comunidades terapêuticas se assemelham mais a escolas do que a 

centros de tratamento, pois as atividades da vida cotidiana na comunidade oferecem 

todo um curriculum de aprendizagem sobre o próprio eu, sobre o relacionamento com 

os outros e sobre o bem viver. 

O autor afirma que nas comunidades terapêuticas se autoconcebem como 

famílias, ou melhor, famílias substitutas que corrigem danos históricos causados pelas 

famílias disfuncionais dos clientes a que servem (De Leon, 2003). Assim, se empenha 

em manter as principais características da família ―boa‖: estrutura para proporcionar 

ordem à vida cotidiana; atenção amorosa por meio da segurança física e psicológica; 

aceitação da pessoa e estímulo a ela, com a única condição da participação honesta 

na luta pela mudança; e transmissão de valores por meio de uma rotina diária de 

atividades voltadas para a aprendizagem social (De Leon, 2003). 

Embora para muitos de seus participantes e para alguns observadores a 

comunidade terapêutica se assemelha a uma micro sociedade com total proibição do 

uso de substâncias e de comportamento antissocial, De Leon (2003), afirma que 

contém grande parte dos elementos da macro sociedade mais ampla, com uma rotina 

de trabalho e educação, relações sociais e, de modo particular, uma estrutura 

ocupacional. A progressão individual pela hierarquia de funções de trabalho se 

assemelha à passagem ascendente pelos degraus ocupacionais do ―mundo real‖ (De 

Leon, 2003).  

Ainda para o autor (2003), há uma diferença fundamental, a comunidade 

terapêutica promove a aprendizagem por tentativa e erro, proporcionando um 

ambiente no qual se pode fracassar em segurança. Isso contrasta com o mundo 

exterior, que envolve um maior risco de perdas, humilhações e punições decorrentes 

de fracasso na realização de tarefas. Portanto, a comunidade terapêutica pode ser 

considerada uma micro sociedade que prepara o indivíduo para uma vida de sucesso 

na macro sociedade do mundo real. 
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Para Souza (2013), a abstinência como regra absoluta insere o sentido de 

universal proibicionista, operando como um conceito que agencia um conjunto de 

pretensos universais: uma concepção universal de saúde como sinônimo de vida livre 

das drogas, o universal de que as drogas fazem necessariamente mal a saúde, um 

universal de que todos devem parar de usar drogas.  

A abstinência delimita um campo de práticas totais que fazem do universal uma 

âncora de produções de verdades sobre o homem, sobre a saúde, sobre a vida e 

define uma regra única para todos os indivíduos (Souza, 2013). O sentido de 

singularidade, neste caso fica subsumido a uma regra maior e primeira, o que implica 

dizer que ―a singularidade é um modo específico de se aplicar uma regra geral, mas 

desde que esta singularidade esteja em adequação a esta regra‖ (Souza, 2013, 

p.166).  

Na assistência a pessoas consumidoras de drogas, pode prevalecer uma visão 

para o tratamento, para a abstinência e a cura ou, então, uma abordagem no 

paradigma da redução de riscos e minimização dos danos em face do consumo. Essa 

abordagem numa perspectiva mais pragmática encara essa doença como 

multidimensional e complexa, cria a percepção de que o objetivo da abstinência 

duradoura não é atingível para muitas pessoas, mas que é possível alcançar outras 

transformações capazes de promover a esperança, reduzir a vulnerabilidade, melhorar 

a qualidade de vida e promover integração social, segundo Torrens (2008).  

Para isso, valoriza-se a diminuição dos consumos, a alteração da via de 

consumo, a redução dos comportamentos de risco, a melhoria da saúde física, 

psicológica e do funcionamento social, a laboral e familiar, a redução da atividade 

criminal e a passagem da dependência a consumos ocasionais (Nyamathi, Nandy e 

Greengold, 2010). 

De forma paradoxal ao fortalecimento do modelo da Redução de Danos e da 

atenção psicossocial, evidenciando controversas e disputas, no final da década 2000, 

observam-se normativas que reforçam o modelo centrado na doença, especialmente 

por meio das Comunidades Terapêuticas (CT) (Teixeira, Ramôa, Engstrom e Ribeiro, 

2017).  

No Brasil, em 2009, a Lei n.º 12.101 certificou as entidades beneficentes de 

assistência social, incluindo as Comunidades Terapêuticas. Em 2011, a Anvisa 

apresentou a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 29 (Anvisa 2011), que definiu 

os requisitos de segurança sanitária para o funcionamento de instituições que prestem 

serviços de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou 

dependência de substâncias psicoativas em regime de residência, mas não as 

denomina de Comunidade Terapêutica (Brasil, 2009).  
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Ainda em 2011, o Ministério da Saúde instituiu a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) para pessoas com sofrimento, transtorno mental e necessidades associadas 

ao uso de crack, álcool e outras drogas (Brasil, 2011, Portaria n.º 3.088), e incluiu as 

Comunidades Terapêuticas como um dos dispositivos dessa rede.  

Em 2012, o próprio Ministério da Saúde instituiu esforço para regulamentar as 

Comunidades Terapêuticas nos moldes das Unidades de Acolhimento, lançando a 

Portaria n.º 13.124/2012 que definiu critérios para credenciamento das Comunidades 

Terapêuticas no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Um deles foi o 

respeito à orientação religiosa do residente (Brasil, 2012). 

 Em 2013, a Nota Técnica/MS trouxe esclarecimentos sobre a Resolução da 

Diretoria Colegiada – RDC 29 e a sua aplicabilidade nas Comunidades Terapêuticas, 

apresentando-as como instituições não governamentais, da sociedade civil, para 

lacunas assistenciais do Sistema Único de Saúde (SUS) (Anvisa, 2013). 

Nessa tensão política, as Comunidades Terapêuticas passaram a ser 

financiadas pela SENAD, por meio do Ministério da Justiça, em 2014 (Brasil, 2014). 

Em 2015, a Resolução n.º 1/2015 do CONAD (Brasil, 2015) regulamentou, no 

âmbito do SISNAD, as entidades que realizavam o acolhimento de pessoas, em 

caráter voluntário, com problemas associados ao uso prejudicial de drogas - UPD, 

caracterizadas como Comunidades Terapêuticas (Teixeira, Ramôa, Engstrom e 

Ribeiro, 2017). Estas não seriam estabelecimentos de saúde, mas entidades de 

interesse e apoio das políticas públicas de cuidados, atenção, tratamento, proteção, 

promoção e reinserção social, sendo, desta forma, vinculadas ao Ministério da Justiça 

e fiscalizadas pela SENAD (Brasil, 2015).  

No entanto, em 2016, contrariando tal vinculação, a responsabilidade sobre as 

Comunidades Terapêuticas retornam à Saúde, com procedimentos do Ministério da 

Saúde normatizando a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social 

na área de saúde – CEBAS (Brasil, 2016, Portaria n.º 834).  

Essa Portaria definiu que as instituições reconhecidas na legislação, como 

serviços de atenção em regime residencial e transitório (incluídas as Comunidades 

Terapêuticas) prestadoras de serviços ao SUS, poderiam ser certificadas, desde que 

qualificadas como entidades de saúde e com prestação de serviços comprovada por 

declaração do gestor do SUS. Contudo, estabeleceu-se dualidade acerca do 

financiamento às Comunidades Terapêuticas, possível tanto pela SENAD/Justiça 

como pelo MS (Teixeira, Ramôa, Engstrom e Ribeiro, 2017). 

Em 2019, pelo Decreto n.º 9761/2019, através do Item 5 – Tratamento, 

Acolhimento, Recuperação, Apoio, Mútua Ajuda e Reinserção Social – 5.2.6. Estimular 

e apoiar, inclusive financeiramente, o aprimoramento, o desenvolvimento e a 
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estruturação física e funcional das Comunidades Terapêuticas e de outras entidades 

de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e mútua ajuda, reinserção social, de 

prevenção e de capacitação continuada, o Governo Federal propõe apoiar mais esse 

trabalho (Brasil, 2019). 

Um caso específico de Comunidade Terapêutica é o Grupo de Alcoólicos 

Anônimos (AA), que é formado exclusivamente por membros que são alcoólicos, 

sendo autossuficientes com o propósito primordial de levar a mensagem ao alcoólatra 

que ainda sofre, não pode haver afiliação ou ligação a coisas externas, não deverá dar 

opiniões a coisas alheias à Irmandade; a política de relações públicas baseia-se na 

atração e não na promoção (AA, 2017). Seus membros devem manter o anonimato 

pessoal em nível de imprensa, rádio, televisão e filmes. 

As Reuniões de Alcoólicos Anônimos podem ser reuniões fechadas, 

direcionadas para alcoólicos são dedicadas à ―terapia‖ dos companheiros. A dinâmica 

poderá ser estabelecida pelo Comitê Orientador do Grupo ou pelo Coordenador e 

versará sobre: discussões informais das dificuldades que os companheiros enfrentam 

para manter a sobriedade trocam de experiências baseadas nos Doze Passos e Doze 

Tradições, tópicos específicos tais como: Slogans de AA, os Três Legados, Prece da 

Serenidade, etc (AA, 2017). 

Nelas os membros encontram uma oportunidade de compartilhar, uns com os 

outros, tudo o que se refere aos problemas relacionados com formas e costumes de 

beber, assim como seus esforços para alcançar uma sobriedade estável. Também é 

possível discutir diversos elementos do programa de recuperação e estudar a literatura 

de AA (AA, 2017). 

Já em reuniões abertas são dedicadas ao esclarecimento a qualquer pessoa 

interessada sobre AA. Extraordinariamente uma reunião fechada, poderá tornar-se 

aberta no caso de visita inesperada de pessoas não AA. Nesse caso, o Coordenador 

consultará o Grupo para saber da conveniência de abrir uma reunião fechada (CNBB, 

2007). 

São abertas aos alcoólicos e suas famílias, bem como a qualquer pessoa que 

se interesse em solucionar seu problema com bebida alcoólica ou em ajudar outra 

pessoa a solucionar um problema de alcoolismo. Nas reuniões abertas, sempre é 

lembrado aos convidados de que as opiniões e interpretações que escutarem ali são 

unicamente as do orador que as apresenta. Todos os membros têm total liberdade de 

interpretar o programa de recuperação segundo seu próprio parecer, mas ninguém 

pode falar pelo Grupo local ou por AA em sua totalidade (CNBB, 2007). 
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As reuniões públicas que são abertas ao grande público, quase sempre para 

comemorar um evento de AA. Para esta reunião é convidado o público em geral e, 

especialmente, médicos, psicólogos, assistentes sociais, sacerdotes (CNBB, 2007). 

Por sua vez, o grupo de Narcóticos Anônimos ou NA, criado por Jimmy Kinnon 

em 1953, na California, Estados Unidos (Wikipédia, 2019), é uma irmandade ou 

sociedade sem fins lucrativos, de homens e mulheres para quem as drogas se 

tornaram um problema maior. São adictos em recuperação, e se reúnem regularmente 

para ajudar uns aos outros (NA, 2017). 

Este é um programa de total abstinência de todas as drogas e há somente um 

requisito para ser membro: o desejo de parar de usar é um conjunto de princípios 

escritos de uma maneira simples que pode ser seguido na vida diária (NA, 2017).  

Todos os grupos de Narcóticos Anônimos são regidos pelos princípios dos 

Doze Passos e Doze Tradições de NA. Cada grupo tem apenas um propósito 

primordial: levar a mensagem ao adicto que ainda sofre. É importante lembrar do  

propósito primordial para que os adictos que chegam à sua primeira reunião possam 

partilhar e se identificar com os outros na reunião. Uma das responsabilidades do 

grupo é proporcionar uma atmosfera de recuperação para o recém-chegado que tem o 

desejo de parar de usar, assim como para os outros membros do grupo (NA, 2017).  

A espiritualidade é um elemento chave nesses tratamentos. Pede-se aos 

participantes que aceitem, com humildade, o fato de terem perdido a batalha do 

controle sobre as drogas e se rendam ao Poder Superior. A ideologia dos 12 passos 

prega que a recuperação só é possível através do reconhecimento individual de que 

as drogas são um problema e da admissão da falta de controle sobre seu uso. As 

terapias dos 12 passos são utilizadas por adolescentes e adultos como complemento 

de tratamentos diversos. Entretanto, a filosofia que as fundamenta vai de encontro ao 

adolescer. Pedir que o adolescente aceite e renuncie em favor de um Poder Superior, 

num momento em que ele desenvolve sua identidade e poder pessoal, soa antitético 

(Minayo e Schenker, 2004). 

Dessa forma, Jaffe (2002) implementou modificações nos primeiros cinco dos 

12 passos de forma a adequar esta terapia aos adolescentes: ao se abster das 

drogas, o adolescente torna-se poderoso para a vida; o Poder Superior é um 

sentimento espiritual através do qual o jovem pode confiar em algo positivo  o grupo, 

outra pessoa, a natureza ; pede-se ao jovem que se volte para um programa positivo 

de vida; o jovem preenche um formulário com questões desde a sua infância até o 

presente e este relatório é verbalizado para um terapeuta ou conselheiro. A 

implementação dos passos que vão do seis ao doze dá-se após o tratamento, a partir 

do contínuo envolvimento do jovem com a comunidade dos grupos de mútua-ajuda. 
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Alguns componentes desses programas são: terapia de grupo, aconselhamento 

individual, palestras e psicoeducação, aconselhamento familiar, atividades 

recreacionais e idas aos encontros dos grupos anônimos (AA, NA) que a comunidade 

oferece (Minayo e Schenker, 2004). 

O fato de encontrar outros adictos, por terem passado pelas mesmas 

situações, entenderiam sobre os sentimentos e experiências. Desde o início, qualquer 

adicto pode ficar limpo seguindo o exemplo de outros que estão limpos e que vivem o 

programa de NA. O grupo é o melhor veículo para levar a mensagem de esperança e 

a promessa da libertação da adicção ativa. Qualquer adicto pode parar de usar, perder 

o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Nas reuniões são partilhadas 

as experiências, força e esperança para se manterem limpos e ajudar outros a 

fazerem o mesmo. Descobrem que o valor terapêutico da ajuda de um adicto a outro 

não tem paralelo (NA, 2017).  

A experiência é que quando frequentam regularmente as reuniões os 

sentimentos que os assombravam começam deixar de existir. Eles são substituídos 

por sentimentos de esperança, alegria e gratidão pela nova maneira de viver que 

descobrem através de Narcóticos Anônimos. O mais importante é que continuam 

voltando regularmente ao grupo (NA, 2017). 

Aprendem a praticar os princípios espirituais de Narcóticos Anônimos em todas 

as atividades e também a compartilhar e dividir as responsabilidades para o 

crescimento e o bem-estar do grupo. Os membros do grupo de escolha devem tentar 

manter atenção aos problemas e dificuldades de seu grupo e devem estar dispostos a 

ajudar. Um grupo de escolha é onde o adicto vota como membro de uma consciência 

de grupo sobre questões que afetam NA como um todo, bem como questões 

relacionadas ao bem-estar do grupo (NA, 2017). 

Sobre as comunidades terapêuticas, de apoio à recuperação de usuários de 

drogas, foi criado um grupo de trabalho interministerial, com membros dos 

Ministérios da Saúde, Justiça, Trabalho e Desenvolvimento Social, para estabelecer 

critérios para o funcionamento, expansão e financiamento desses serviços. 

O objetivo é garantir o acompanhamento do poder público, promovendo a 

oferta de cuidado de qualidade aos pacientes com dependência química acolhidos 

nessas entidades. No ano de 2018, o Governo Federal investiu para financiamento 

de Comunidades Terapêuticas, dobrando o número de vagas para acolhimento aos 

pacientes com dependência química. Com essa medida, a expectativa é acolher 

mais de 20.000 pacientes em um ano (Brasil, 2018). 
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A partir das comunidades terapêuticas, o toxicômano amplia seu campo de 

reintegração social. Duarte (2011) afirma que reinserção social trata-se de um 

processo longo, gradativo e dinâmico que deve ocorrer simultaneamente ao 

tratamento, visando a contribuir para que o sujeito exerça com plenitude o seu direito 

à cidadania. 

Para explorar impacto da oração de AA, Galanter,  Josipovic, Dermatis, 

Weber e Millard (2016) projetaram um estudo de ressonância magnética funcional 

(fMRI) para avaliar o impacto no desejo neurofisiológico e subjetivo na presença de 

sinais de álcool para determinar se a oração resultou em maior ativação das áreas do 

cérebro associadas à descida ou controle e atenção emocional de baixo para 

cima.  Comparada às outras duas condições, a condição de oração foi caracterizada 

por: menor desejo de autorelato; aumento da ativação no giro frontal esquerdo médio 

anterior, lóbulo parietal superior esquerdo, precuneus bilateral e giro temporal médio 

posterior bilateral.  

O desejo após a oração foi inversamente correlacionado com a ativação em 

áreas cerebrais associadas ao processamento autoreferencial e à rede de modo 

padrão e com características que refletem o envolvimento do programa de AA. A 

oração dos membros de AA foi associada a uma redução relativa do desejo auto-

relatado e ao envolvimento concomitante de mecanismos neurais que refletem o 

controle da atenção e da emoção. Esses achados sugerem processos neurais 

subjacentes à aparente eficácia da oração de AA (Galanter,  Josipovic, Dermatis, 

Weber e Millard, 2016).   
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CAPÍTULO IV – PREVENÇÃO 
 

 

4.1. Prevenção e uso da mídia eletrônica  

 

A prevenção em saúde indica uma ação antecipada, baseada no conhecimento 

que se tem das causas de uma doença. O objetivo é diminuir a chance do problema 

aparecer ou, se já existe, evitar que aumente. Essa linha de pensamento se aplica ao 

uso de drogas. 

Infelizmente, porém, muitas campanhas de mídia não usam isso, informações 

sobre métodos persuasivos eficazes. Em vez disso, eles confiam em ideias que 

podem parecer intuitivamente boas ideias, mas não têm base na teoria ou evidência. 

As normas internacionais fornecem a seguinte lista de características das 

campanhas com resultados positivos, EMCDDA (2019):  

 Eles identificam com precisão o grupo-alvo da campanha. A pesquisa em comunicação 

descobriu que 'Tamanho único não serve para todos'. 

 As campanhas são baseadas em uma sólida teoria. 

 As mensagens são projetadas com base em fortes informações formativas, pesquisa. 

Isso significa testar mensagens, materiais e plataformas de mídia antes de lançar a campanha. 

 Se possível, as campanhas de mídia se conectam a outras intervenções de prevenção 

do uso de substâncias em casa, na escola e na sociedade. Prevenções de múltiplos esforços 

são componentes que podem ser mais eficazes. É alcançada exposição adequada do grupo-alvo 

para um período de tempo adequado. 

 Campanhas de mídia bem-sucedidas são sistematicamente avaliados; 

 Campanhas de prevenção direcionadas a crianças têm como alvo pais.  

 As campanhas visam mudar as normas culturais sobre uso de substâncias e/ou educar 

seus públicos sobre consequências do uso de substâncias e/ou sugerir estratégias para resistir 

ao uso de substâncias (EMCDDA, 2019). 

 

Saforcada e Alves (2015) salientam que a Saúde Comunitária segue o 

Paradigma Social Expansivo, em oposição ao Paradigma Individual Restritivo. Este 

toma como eixo central a doença, partindo, portanto, de um enfoque patocêntrico e 

tomando a prevenção da doença como principal estratégia de cuidado. Já o paradigma 

social expansivo tem como eixo a saúde positiva (Saforcada e Alves, 2015). Nesse 

paradigma, não faz sentido a superioridade do conhecimento das ciências da saúde, 

valorizando-se os saberes comunitários, muitos dos quais trazem uma concepção 

holística de saúde, não separando corpo e mente. 

O enfoque da saúde comunitária, segundo Ximenes, Lemos, Silva, Abreu, Filho 

e Gomes (2017), difere do modelo tradicional da Saúde Pública e da Saúde coletiva, 
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por trazer a facilitação dos processos comunitários como principal dispositivo, ao 

tomar a comunidade como local de atuação, pois busca deslocar a atenção das 

instituições de saúde para a comunidade, compartilhar a responsabilidade com os 

moradores, priorizar as práticas educativas e de prevenção em saúde, considerando a 

origem social das enfermidades.  

Nesse sentido, Góis (2008) enfatiza que esta perspectiva considera o indivíduo 

como sujeito atuante e capaz de desenvolver potenciais de cuidado com si mesmo, 

com os outros e com a natureza. 

Tal como acontece com muitas intervenções de prevenção, EMCDDA (2019), 

combinando intervenções ambientais podem ter um poder maior de impacto do que 

intervenções únicas. Adequadamente, intervenções abrangentes de prevenção para 

manter menores de idade jovens da compra de tabaco e álcool envolver: 

 aplicação da lei ativa e contínua; 

 a educação dos varejistas através de uma variedade de estratégias 

(contato pessoal, mídia e materiais de informação); 

 intervenções de prevenção baseadas na mídia e na escola para reforçar 

essas mensagens. 

  A prevenção no âmbito da dependência química, portanto, consiste em um 

conjunto de ações, práticas e intervenções em determinada população, cujos objetivos 

variam entre esclarecer sobre os perigos e efeitos da droga no organismo, 

conscientizar sobre a dependência de substâncias, minimizar fatores de risco e 

fortalecer fatores de proteção, entre outros (Guimarães e Junior, 2014, p. 375). 

Isso se dá através da ―participação da comunidade, concepção essa que vai 

além da ideia de participação social defendida no campo da Saúde Coletiva, pois 

valoriza o papel dos usuários dos serviços de saúde nas decisões sobre a gestão e 

planejamento das políticas públicas, no entanto a decisão final continua nos gestores e 

profissionais de saúde‖. Essa questão da participação ativa da população é um grande 

desafio. No Brasil, a previsão legal de instrumentos de controle social das políticas de 

saúde pela população, principalmente mediante as conferências e os conselhos de 

saúde, não tem surtido o efeito esperado (Ximenes et al., 2017, p. 8). 

Conforme análise de Campos (2016), as Conferências Nacionais de Saúde tem 

sido repetitivas, com críticas à mercantilização da saúde, à fragmentação do sistema, 

aos baixos investimentos, as quais, no entanto, não tem como resultado a mudança 

efetiva nas decisões do poder público. O enfraquecimento desses instrumentos de 

controle social também se deve à falta de capilaridade das ideias discutidas no âmbito 

mais abrangente da sociedade. Falta uma maior articulação e conexão com a 

sociedade civil, em especial os movimentos sociais (Campos, 2016). 



 

190 
 

Em estudo publicado pelo EMCDDA (2019), foram desenvolvidos novos 

métodos de pesquisa como, por exemplo, a definição de perfis enantioméricos15, para 

determinar se as grandes concentrações de drogas nas águas residuais têm origem 

no consumo ou na eliminação de drogas não consumidas ou de resíduos de produção. 

É agora importante avaliar a possível utilidade da análise das águas residuais para 

obter informações sobre a dinâmica do fornecimento de drogas, nomeadamente a 

produção de drogas sintéticas (Emke, Evans, Kasprzyk-Hordern e Voogt, 2014).  

Por exemplo, recentemente, uma avaria numa pequena estação de tratamento 

de águas residuais nos Países Baixos foi causada por descargas diretas de resíduos 

químicos provenientes de uma instalação de produção de drogas no sistema de 

esgotos. Uma análise mais aprofundada revelou o processo de síntese efetivamente 

utilizado para a produção das drogas correspondentes. Isto é, o estudo confirmou que 

os resíduos químicos provenientes da produção ilegal de estimulantes resultaram 

numa impressão digital química específica que pode ser localizada em águas residuais 

e utilizada para fins forenses. Esses perfis podem ser utilizados para identificar a 

eliminação de resíduos da produção de drogas ou de resíduos provenientes do 

processo de síntese na zona de captação das águas residuais (Emke, Vughs, 

Kolkman e Voogt, 2018).  

 Já no Brasil, estudo de 2018 realizado no município de São Paulo analisou 

amostras de sangue de vítimas fatais de acidentes trânsito e apontou que o número de 

pessoas intoxicadas apenas com drogas ilícitas (25%, principalmente cocaína) 

superou a intoxicação por álcool (17%). Também mostrou que mais da metade dos 

mortos estavam sob efeito de, pelo menos, uma substância (55,3%). O dado alerta 

para a relação entre o uso de drogas e o trânsito, tema de debate durante o Seminário 

Intersetorial de Políticas Sobre Drogas, em Brasília, DF (Brasil, 2019). 

No contexto brasileiro, vários esforços e movimentos foram colocados em 

prática, como forma de fortalecer a ideia de saúde positiva e superar o modelo 

biomédico de saúde. Destacou-se o movimento de reforma sanitária, que, constituído 

a partir da articulação entre Universidades, serviços e movimentos populares, levou à 

criação do SUS. Como resultado desse processo, desenvolveu-se o campo da saúde 

coletiva, que tem buscado articular as práticas de saúde a concepções que 

considerem os determinantes socioculturais e econômicos do processo saúde-doença-

cuidado, tendo em vista a justiça social, democracia e a emancipação política dos 

sujeitos (Ayres, 2016).  

                                                
15 Termo será usado apenas por moléculas em cristalografia. Que é formado das mesmas partes dispostas em ordem 
inversa, de tal modo que sejam simétricas em relação a um plano. Um exemplo de algo enantiomérico é o caso do 
objeto e da sua imagem refletida num espelho (Galego, 2011). 
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Por exemplo, o Ministério da Saúde Brasileiro lançou, em 2009, uma 

Campanha Nacional de Alerta e Prevenção do Uso do Crack. Uma iniciativa inédita 

para prevenir o consumo da droga, que é derivada da cocaína e possui alto grau de 

dependência. 

    

Figura 6. Cartaz de alerta e prevenção do uso do crack.  

Dados recolhidos do Ministério da Saúde, Brasil, 2009.                         

 

O objetivo da campanha é alertar sobre os riscos e consequências causados 

pelo consumo da droga. A campanha busca atingir os principais meios de 

comunicação. Com o slogan: Nunca experimente o crack, ele causa dependência e 

mata, a campanha buscar alcançar o público jovem entre 15 e 29 anos, como também 

alertar os pais, educadores e formadores de opinião em geral (Brasil, 2009). 

 Inicialmente, a campanha teve dois filmes para TV, com duração de 30 

segundos cada. Um deles traz um texto com locução, em fundo preto e branco, que 

diz ―Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época 

para falar sobre algo tão sério. Mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma 

droga perigosa, que tem causado graves problemas (…)‖. O outro conta a história de 

um rapaz que rouba a própria família para consumir crack. Os filmes são exibidos em 

rede nacional e em 14 emissoras regionais (Ministério da Saúde, Brasil, 2009). 

Nas rádios, a campanha teve um jingle de 60 segundos em formato de rap 

sobre os perigos do crack, e ainda um spot de 30 segundos, repetindo a intervenção 

―Desculpe interromper, mas este assunto não pode esperar‖. Além dessas peças 

publicitárias, a segunda etapa contou com hotsite com informações sobre a droga. O 

Ministério da Saúde também disponibilizou um link sobre o tema no Portal da Saúde  

(Ministério da Saúde, Brasil, 2009). 
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A campanha também foi divulgada nos cinemas, em jornais impressos e 

revistas e em mídia exterior. Também esteve em cartazes e folders, que foram 

distribuídos nas unidades básicas de saúde do SUS. O número foi divulgado nas 

peças publicitárias da campanha e em grandes adesivos, afixados em orelhões 

públicos nas principais cidades brasileiras, a partir de janeiro. As chamadas 

―cracolândias‖ – regiões onde usuários e traficantes de crack se concentram nas 

cidades – serão os locais prioritários de afixação desses adesivos (Ministério da 

Saúde, Brasil, 2009). 

O disque saúde (0800 61 1997) teve um ramal exclusivo para informações 

sobre o crack e orientações sobre tratamento dos usuários da rede do SUS, com 

profissionais especialmente treinados. A Política Nacional de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde ofereceu além dos CAPS (Centros de Apoio Psicossociais) e 

leitos para a internação, outros programas voltados aos dependentes de álcool e 

drogas. São eles: 

•Casas de passagens; 

•Consultórios de rua; 

•Centros de convivência; 

•Núcleos de Apoio à saúde da família – NASF. 

Pretendeu-se que através dessa campanha mobilizar toda a sociedade para 

que ela se sinta responsável e parceira na prevenção do crack (Brasil, 2009).  

Nappo, Sanchez e Oliveira (2004) buscaram identificar, no Brasil, entre 

adolescentes de baixo nível socioeconômico, quais seriam os fatores que pudessem 

preveni-los do consumo de drogas: a estrutura familiar, a religiosidade, a 

disponibilidade de informações acerca da dependência e suas consequências e o 

estabelecimento de perspectivas de futuro foram relatadas como os fatores protetores 

mais importantes. Os principais resultados deste estudo apontam para que  a religião 

pode ser um fator protetor relevante na amostra estudada, atuando como apoio na 

estruturação familiar e como importante fonte de informações.  

Alguns autores têm argumentado sobre a importância da família. Sabemos que 

a família é a primeira e fundamental instituição de ensino de todas as crianças, onde 

elas adquirem os primeiros aprendizados, as primeiras regras e limites. Portanto, a 

família é o local privilegiado para o desenvolvimento humano, conforme Oliveira (2003) 

―a família é a primeira agência que socializa a criança‖. 

Também Arranha (1996) vai no mesmo sentido: ―A família é uma instância 

importante no processo de socialização, bem como no desenvolvimento da 

subjetividade autônoma, ensinando informalmente o que as crianças devem fazer, 

dizer ou pensar‖. 
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Corroboram Calafat, Garcia, Juan, Becoña e Hermida (2014), que tanto os 

estilos parentais indulgentes quanto os oficiais foram associados a melhores 

resultados do que os pais autoritários e negligentes em todos os países 

estudados.  Como conclusão, de forma geral, os resultados apoiam a ideia de que, na 

Europa, o estilo parental indulgente é tão bom quanto o autoritário, já que as 

pontuações dos adolescentes nos resultados e dos jovens foram iguais (no uso de 

substâncias e em distúrbios pessoais) ou até melhores (em autoestima e desempenho 

escolar) do que para o estilo parental autoritário.  

Ainda como conclusão do estudo de Calafat, Garcia, Juan, Becoña e Hermida 

(2014), os estilos parentais estão relacionados ao uso de substâncias e a outros 

resultados da mesma maneira em diferentes países explorados (Suécia, Reino Unido, 

Espanha, Portugal, Eslovênia e República Tcheca). O chamado estilo parental 

indulgente parece ser tão bom quanto a autoridade na proteção contra o abuso de 

substâncias. 

Neste ínterim, para Chraim (2009, p. 61) ―a família é responsável pela 

formação, a Escola é responsável pela informação e o Governo é responsável pela 

dignidade da Educação‖. 

 

Desta forma Sartes, Gumier, e Fernandes (2014) relatam resumidamente, o 

Quadro 10, apresentando fatores de risco associados a cada uma das fases. Esta 

conceituação da etiologia do uso de drogas sob uma perspectiva do desenvolvimento 

reconhece o papel fundamental que o ambiente desempenha como fator de risco, e 

que os indivíduos vivenciam uma variedade de ambientes em toda a sua vida. Ações 

de prevenção específicas podem ser definidas para as diferentes etapas.  

Além das conceituações supracitadas, para Newcomb, Maddahian e Bentler  

(1986), Jessor (1991) e Jessor, Bos, Vanderryn, Costa, Turbin (1995), fatores de risco 

podem ser entendidos como condições ou variáveis associadas à possiblidade de 

ocorrência de resultados negativos para a saúde, o bem-estar e o desempenho social. 

Ou seja, os fatores de risco podem englobar todas as condições e situações que 

atuam sobre o indivíduo de forma a favorecer certos comportamentos em detrimento 

de outros, gerando como resultado consequências negativas para a vida do mesmo.  

 

No Quadro 10 é possível verificar alguns fatores de risco para o consumo de 

drogas citado por Sloboda, Glantz e Tarter (2012): 
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Quadro 10 

Fatores de risco para o consumo de drogas em diferentes fases de desenvolvimento

Fonte: Adaptado de Sloboda, Glantz e Tarter (2012). Este quadro foi reproduzido de Preventing 
Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities 
(2009) by the National Academy of Sciences. 

 

Nos Estados Unidos, um programa da Administração de Saúde dos Veteranos 

(VHA) que fornece comprimidos para veteranos com transtornos mentais leva a um 

melhor acesso e continuidade dos cuidados. Um novo estudo publicado on-line 

no Psychiatric Services in Advance (2019) constata que os tablets habilitados para 

vídeo podem melhorar o acesso aos cuidados de saúde mental para pacientes que 

enfrentam barreiras devido a circunstâncias geográficas, sociais ou relacionadas à 

saúde. 
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Cerca de um terço, Jacobs, Blonigen, Kimerling, Slightan, Gregory, Gurmessa 

e Zulman (2019) dos cerca de 9 milhões de veteranos matriculados no VHA vivem em 

áreas rurais ou insulares, e muitos enfrentam desafios financeiros ou de transporte 

para obter atendimento. Além disso, veteranos com transtornos mentais podem evitar 

cuidados devido a estigmas ou preocupações com a privacidade. O VHA começou a 

distribuir tablets com vídeo para veteranos com transtornos mentais e barreiras ao 

acesso aos cuidados em 2016.  

Os pesquisadores, liderados por Jacobs, Blonigen, Kimerling, Slightan, 

Gregory, Gurmessa e Zulman (2019) com o Departamento de Assuntos de Veteranos 

dos EUA, Centro de Recursos de Economia em Saúde em Menlo Park, Califórnia, 

analisou mais de 700 destinatários de tablets e mais de 1.000 indivíduos em um grupo 

de controle para avaliar a implementação desta iniciativa. A distribuição etária dos 

usuários de tablets foi semelhante à dos usuários de VHA em geral e a idade média foi 

de 59 anos.  

Os veteranos que receberam os comprimidos aumentaram as visitas de 

psicoterapia e os encontros de gerenciamento de medicamentos em comparação ao 

grupo de controle correspondente. Os destinatários dos tablets tiveram uma 

probabilidade significativamente maior do que os participantes do grupo controle de 

atender à medida de continuidade de atendimento do VHA para psicoterapia (20,6% 

versus 2,6%) (Jacobs, Blonigen, Kimerling et al., 2019).  

Os autores concluem que a iniciativa de tablets em telessaúde da VA melhorou 

com sucesso o acesso a serviços de saúde mental para veteranos com barreiras de 

acesso e pode servir de modelo para outros grandes sistemas de assistência médica 

integrados, com o objetivo de lidar com barreiras de acesso (Jacobs, Blonigen, 

Kimerling et al., 2019). 

Assim como nos Estados Unidos, uma forma de prevenção configurada pelo 

Conselho Federal de Medicina do Brasil é a teleconsulta. Possibilita a interação entre 

profissionais de saúde ou entre estes e seus pacientes, bem como o acesso remoto a 

recursos de apoio diagnósticos ou até mesmo terapêuticos (através da robótica), 

entretanto, a teleconsulta (interação à distância entre profissional de saúde e paciente) 

é proibida no Brasil pelo Artigo 62° do Código de Ética Médica, salvo em situações de 

emergência, o que é regulado pela Resolução 1.643/02 do Conselho Federal de 

Medicina. (Conselho Federal de Medicina, 2002). 

A Portaria n.º 2.546/ 2011, do Ministério da Saúde Brasileiro, redefine e amplia  

o Programa Nacional de Telessaúde Brasil Redes, que passa a atuar em todos os 

níveis de atenção. Define as competências de um Núcleo de Telessaúde, a saber:  
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 Responsabilizar-se pela oferta de Teleconsultoria, Telediagnóstico e Segunda Opinião 

Formativa;  

 Compor e manter equipe de Teleconsultores e corpo clínico de especialistas de 

referência, compatível com a demanda pelos serviços descritos anteriormente;  

 Promover e apoiar a formação de Teleconsultores no âmbito do Telessaúde Brasil 

Redes;  

 Atualizar as informações e inserir dados no sistema nacional de informações do 

Telessaúde Brasil Redes, junto ao Ministério da Saúde (MS), devendo apresentar relatório anual 

de atividades que comprove o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho;  

 Garantir a adequação aos padrões de interoperabilidade propostos pelo Telessaúde 

Brasil Redes;  

 Apoiar o desenvolvimento de protocolos que incluam a solicitação prévia de 

Teleconsultorias sobre consultas e procedimentos, para avaliação da necessidade de 

encaminhamento ou de solicitação para a Central de Regulação Médica;  

 Monitorar e avaliar o Telessaúde Brasil Redes no seu âmbito de atuação, incluindo a 

análise do número de solicitações de Teleconsultorias, do tempo de resposta para os usuários 

do serviço, do número e da pertinência dos encaminhamentos e solicitações de exames 

complementares, com vistas à ampliação do acesso aos serviços e à melhoria da resolubilidade 

da atenção à saúde dos usuários do SUS; e, 

 Desenvolver ações de tele-educação, com base nas necessidades loco-regionais 

identificadas e em consonância com as prioridades da política nacional de saúde (Brasil, Portaria 

n.º 2.546, 2011).  

 

Frente a essas competências, cabe ressaltar que ambientes virtuais de saúde 

seguem o mesmo paradigma de ambientes reais, ou seja, ações voltadas para a 

Atenção Primária à Saúde possuem maior impacto e alcance populacional, além de 

menor custo do que ações direcionadas aos níveis secundário e terciário (APS, 2012, 

p. 17). 

  

Ações preventivas do Governo Brasileiro estão listadas no Decreto n.º 

9761/2019 e visam: 

 4.1.3. As ações preventivas devem ser pautadas em princípios éticos e de pluralidade 

cultural, orientadas para a promoção de valores voltados à saúde física, mental e social, 

individual e coletiva, ao bem-estar, à integração socioeconômica, à formação e fortalecimento de 

vínculos familiares, sociais e interpessoais, à promoção de habilidades sociais e para a vida, da 

espiritualidade, à valorização das relações familiares e à promoção dos fatores de proteção ao 

uso do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, considerados os diferentes 

modelos, em uma visão holística do ser humano, com vistas à promoção e à manutenção da 

abstinência. 

 4.1.4. As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas ao desenvolvimento 

humano, ao incentivo da educação para a vida saudável e à qualidade de vida, ao fortalecimento 

dos mecanismos de proteção do indivíduo, ao acesso aos bens culturais, à prática de esportes, 

ao lazer, ao desenvolvimento da espiritualidade, à promoção e manutenção da abstinência, ao 
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acesso ao conhecimento sobre drogas com embasamento científico, considerada a participação 

da família, da escola e da sociedade na multiplicação das ações. 

 4.1.5. As mensagens utilizadas em campanhas e programas educacionais e preventivos 

devem ser claras, atualizadas e baseadas em evidências científicas, consideradas as 

especificidades do público-alvo, as diversidades culturais, a vulnerabilidade de determinados 

grupos sociais, incluído o uso de tecnologias e ferramentas digitais inovadoras. 

 4.1.6. As políticas e as ações de prevenção devem estimular a regulação do horário e 

de locais de venda de drogas lícitas e a tributação de preços como fatores inibidores de 

consumo, além da restrição da publicidade de tais drogas (Brasil, 2019). 

 

São definidas as diretrizes a serem seguidas (Brasil, 2019) conforme podemos 

verificar: 

 4.2.1. Garantir aos pais ou responsáveis, representantes de entidades governamentais e não-

governamentais, iniciativa privada sem fins lucrativos, educadores, religiosos, líderes estudantis 

e comunitários, conselheiros federais, estaduais, distritais e municipais e outros atores sociais, 

capacitação continuada direta, ou por meio de instituições públicas ou privadas sem fins 

lucrativos, sobre prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas, com vistas ao engajamento no 

apoio às atividades preventivas com base na filosofia da responsabilidade compartilhada, 

inclusive com a utilização de plataformas online, à distância e a formalização de parcerias no 

âmbito do Poder Público e com as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. 

 4.2.2. Dirigir ações de educação preventiva, inclusive em parcerias públicas ou com entidades 

privadas sem fins lucrativos, de forma continuada, com foco no indivíduo e em seu contexto 

sociocultural, a partir da visão holística do ser humano e buscar de forma responsável e em 

conformidade com as especificidades de cada público-alvo: 

a) desestimular seu uso inicial; 

b) promover a abstinência; e 

c) conscientizar e incentivar a diminuição dos riscos associados ao uso, ao uso indevido e à 

dependência de drogas lícitas e ilícitas. 

 4.2.3. Dirigir esforço especial para crianças, adolescentes e jovens, com vistas à garantia dos 

direitos destas a uma vida saudável e à prevenção ao consumo de drogas, em faixas etárias 

sabidamente de maior risco, inclusive com apoio a iniciativas e serviços de instituições públicas e 

privadas sem fins lucrativos. 

 4.2.7. Tratar as ações preventivas relativas ao tabagismo e ao uso de álcool e de outras drogas 

também como um problema concernente à infância, à adolescência e à juventude, de modo a 

evitar o início do uso de tais substâncias (Brasil, 2019). 

 

Para Birley e Hudson, (1983), o papel das famílias é amplamente reconhecido no 

processo reabilitativo da pessoa com doença mental. A promoção de relações 

positivas e apoiantes da família facilitam as melhorias de sintomas dos sujeitos que 

sofrem de doença mental e o envolvimento da família agilizam a comunicação com a  

―cola‖ que une a Comunidade. Nesse sentido, a intervenção com as famílias dirige-se 
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a prevenção de recaídas e o encorajamento de adopção de comportamentos que 

promovam uma reabilitação bem-sucedida (Birley e Hudson, 1983). 

Neste mesmo raciocínio, Lind (1997) defendem que deve ser dada aos doentes 

e às suas famílias a possibilidade de participarem activamente no seu processo 

reabilitativo, quer através da divulgação de informação quer através de um processo 

de tomada de decisão. 

Vários estudos acentuaram a importância da manutenção de uma rede social 

de apoio dentro da comunidade (Birley e Hudson, 1983; Ekdawi e Conning, 1994) para 

a diminuição de sentimentos de isolamento provocados por estigma e discriminação 

real ou imaginária e para a diminuição da sensação de fardo familiar provocada pelos 

cuidados dispensados ao elemento do agregado que padece de doença mental 

(Magliano, Marasco, Fiorillo, Malangone, Guarneri e Maj, 2002; Magliano, Marasco, 

Fiorillo, Malangone, Rosa, e Maj, 2006). 

Outro modelo preventivo é o modelo de comunicação e persuasão (MCP) que 

se enquadra no paradigma informativo comunicacional que consiste em primeiro lugar 

em obter mudanças de atitudes relativamente a substâncias aditivas no âmbito de uma 

série de componentes ou de ―etapas comportamentais de processamento de 

informação‖ e, numa segunda fase, ―estabelecer predições acerca da relação entre 

uma determinada variável independente e a mudança de atitude‖ (McGuire, 1976, p. 

92; Gonçalves, 2008, p. 48).  

O que é importante para distinguir as várias estratégias de prevenção, Mrazek 

e Haggerty (1994) é o nível conhecido de vulnerabilidade para o desenvolvimento de 

problemas de uso de substâncias, e não como, ou se as pessoas estão realmente 

usando substâncias. A classificação utilizada oficialmente pelo OEDT16 é composta 

dos seguintes tipos de prevenção, as quais são complementares, uma à outra: 

 prevenção universal – aborda a população em geral e tem como alvo o 

desenvolvimento de habilidades e valores, percepção norma e interação com 

colegas e vida social; 

 prevenção seletiva –  aborda os grupos vulneráveis, onde o uso da 

substância é muitas vezes concentrados e se concentra em melhorar as suas 

oportunidades de estar em condições sociais difíceis e; 

 prevenção indicada – aborda indivíduos vulneráveis e ajuda-los a lidar e 

lidar com seus traços de personalidade individuais que as tornam mais vulneráveis 

para a escalada do uso de drogas. 

                                                
16 O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) é o ponto de referência em matéria de droga e 

informações toxicodependência na Europa. Inaugurado em Lisboa em 1995, é uma das agências descentralizadas da 

União Europeia.  
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Esta classificação de estratégias de prevenção (Mrazek e Haggerty, 1994), que 

é baseado na vulnerabilidade geral das pessoas abordadas, superou o paradigma 

médico usado anteriormente de prevenção primária, secundária e terciária. Embora 

esta classificação anterior seja útil para descrever intervenções para diferentes 

estágios de doenças como progridem, o paradigma médico é considerado menos 

adequado para descrever o comportamento humano complexo, especialmente o que 

não é disfuncional. 

A classificação das estratégias de prevenção em universal, seletiva e indicada 

(Mrazek e Haggerty, 1994), substituiu o paradigma médico anteriormente utilizado de 

prevenção primária, secundária e terciária, tendo‐se revelado mais adequada neste 

âmbito (EMCDDA, 2011; SICAD, 2017). 

A Psicologia Ecológica de Barker (1968) possibilita a identificação, descrição e 

análise das características ambientais e comportamentais do local estudado, com 

destaque para o conceito de behavior setting que inter-relaciona diretamente os dois 

fatores, constituindo importante fonte de informação para atuação no local (Pinheiro, 

1986; Elali, 1997).  

De fato, é na complementação entre os métodos utilizados e os enfoques 

dados à análise (em busca da consolidação do arsenal de técnicas e procedimentos 

relativos ao estudo e avaliação do ambiente construído) que a interação entre 

arquitetos e psicólogos pode contribuir efetivamente para a evolução do conhecimento 

relativo às relações pessoa-ambiente, sobretudo no que diz respeito à abordagem dos 

problemas a partir do confronto entre os pontos de vista dos diferentes agentes 

envolvidos na produção e apreensão do espaço (Elali, 1997, p.355). 

Estes três tipos de prevenção como vimos acima (Mrazek e Haggerty, 1994), 

utilizam predominantemente convicção para alterar o comportamento ou, pelo menos, 

das atitudes dos indivíduos. Complementando estas abordagens, mas sem convencer 

cada indivíduo, a prevenção pode efetivamente mudar o comportamento humano, 

modificando seu contexto social, físico e econômico: 

 Prevenção ambiental aborda as sociedades ou ambientes sociais e tem 

como alvo as normas sociais, incluindo a regulamentação do mercado (EMCDDA, 

2011). 

As intervenções mais frequentes, mas não necessariamente mais eficaz, são: 

 Programas de prevenção nas escolas – Muitos destes programas se 

concentram em habilidades sociais (empatia, comunicação), as habilidades pessoais 

(tomada de decisões, enfrentamento) e informação sobre drogas. 

 Os programas para os pais – A maioria destes programas consistem de 

algumas sessões de informação. Alguns programas são sessões de treinamento 
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intensivo com o pai e criança que esclarecer as expectativas, disciplina apropriada, 

gestão de emoções fortes e uma comunicação eficaz. 

 Peer-to-peer – intervenções onde os jovens são treinados para 

transmitir as intervenções para os seus pares. 

 Intervenções de lazer alternativos, por vezes, para jovens vulneráveis. 

 Campanhas de mídia que informam sobre os riscos e perigos das 

drogas. 

 Aconselhamento e informação abordagens em setttings de diversão 

noturna. 

 A entrevista motivacional e intervenções breves para os jovens com 

pesado uso de álcool ou uso de drogas. 

 Intervenções de aconselhamento para jovens infratores. 

 Regulando as indústrias de tabaco ou álcool com proibições de 

propaganda, tributação e restrições de vendas. 

 Proporcionar um ambiente seguro e positivo de aprendizagem nas 

escolas. 

 

A decisão inicial de tomar drogas é tipicamente voluntária. Porém, com o uso 

contínuo, a capacidade de uma pessoa de exercer autocontrole pode ficar seriamente 

prejudicada; esse comprometimento no autocontrole é a marca do vício. Os estudos 

de imagem cerebral de pessoas com dependência mostram mudanças físicas em 

áreas do cérebro que são críticas para julgamento, tomada de decisão, aprendizado e 

memória e controle de comportamento. Essas mudanças ajudam a explicar a natureza 

compulsiva da dependência (NIDA, 2018). 

Como em outras doenças e distúrbios, a probabilidade de desenvolver um vício 

difere de pessoa para pessoa, e nenhum fator isolado determina se uma pessoa se 

tornará viciada em drogas. Em geral, quanto mais fatores de risco, comportamento 

agressivo na infância, falta de supervisão dos pais, fracas habilidades sociais e 

experimentação de drogas na escola uma pessoa tiver, maior a chance de o uso de 

drogas levar ao uso e dependência de drogas. Fatores de proteção, por outro lado, 

reduzem o risco de uma pessoa,  bom autocontrole, monitoramento e apoio dos pais, 

relações positivas, e políticas antidrogas na escola (NIDA, 2018). 

Os fatores biológicos que podem afetar o risco de dependência de uma pessoa 

incluem seus genes, estágio de desenvolvimento e até mesmo sexo ou etnia. Os 

cientistas estimam que os genes, incluindo os efeitos que os fatores ambientais têm 

sobre a expressão gênica de uma pessoa, denominada epigenética, representam 

entre 40 e 60% do risco de dependência de uma pessoa (Administração de Serviços 
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de Abuso de Substâncias e Saúde Mental, 2014). Além disso, adolescentes e pessoas 

com transtornos mentais correm maior risco de uso e dependência de drogas do que 

outros (Biederman, Faraone, Monuteaux e Feighner, 2000).  

As primeiras interações das crianças na família são cruciais para o 

desenvolvimento saudável e o risco do uso de drogas (NIDA, 2018). 

Muchiri e Santos (2018), relatam que uma abordagem de prevenção cada vez 

mais reconhecida para o uso de substâncias implica uma redução nos fatores de risco 

e o aprimoramento de fatores promotores ou de proteção nos indivíduos e no 

ambiente ao seu redor durante seu crescimento e desenvolvimento. Em estudo 

exploratório foi avaliado o efeito de fatores de risco e proteção potenciais associados 

ao manejo familiar em relação ao uso de substâncias por adolescentes na África do 

Sul. Como a influência de características demográficas e socioeconômicas no uso de 

substâncias por adolescentes. 

Desta forma, as mesmas autoras (2018), concluíram que as substâncias mais 

utilizadas foram a cannabis, seguida de outras substâncias ilícitas e álcool em ordem 

decrescente de intensidade de uso. O efeito específico de proteção ou risco dos 

fatores de gestão familiar variou de acordo com a substância. Os fatores de risco 

associados aos fatores demográficos e socioeconômicos incluíam ser do sexo 

masculino, com idade mais baixa, com baixa escolaridade, de etnia de cor, 

adolescentes de pais divorciados e mães desempregadas ou totalmente 

empregadas. Vários fatores de gestão familiar, categorizados como monitoramento 

dos pais, disciplina, controle comportamental e recompensas, demonstraram efeitos 

de risco ou de proteção no uso de substâncias pelos adolescentes (Muchiri e Santos, 

2018). 

O ciclo de vida da família, assim como a função que os cônjuges e pais 

exercem na formação de uma pessoa, também deve ser considerado em uma 

proposta da prevenção. De modo geral, é na adolescência que os jovens 

experimentam ou entram em contato com o álcool e outras drogas. É um período de 

muitas transformações e convida os cônjuges e pais a uma reorganização de seus 

papéis, funções e estabelecimentos de novas regras e limites. São necessárias 

adaptações, na organização familiar, para preparar o adolescente para a vida adulta 

(Spoth e Remond, 1994). 

A coerência entre os cônjuges, em relação às regras e normas na família, 

principalmente em relação ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, pode contribuir 

para uma tomada de decisão do jovem em experimentá-las ou não. Crianças que 

crescem com regras claras, geralmente, são mais seguras. Quando se defrontam com 
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um limite, sabem lidar com a frustração, por terem desenvolvido recursos próprios 

para superá-la.  

Fazer prevenção, como refere Guimarães e Junior (2014, p. 382) para jovens 

implica oferecer alternativas, e não somente suplantar aquelas poucas que o 

adolescente já conquistou ou conhece. Não é suficiente apenas sugerir que não venha a 

fazer uso de substâncias – ele pode até cessar o consumo, mas o simples 

desconhecimento do que pode colocar no lugar já é motivo suficiente para retomar o uso 

e, em certos casos, com maior frequência ainda, devido ao fato de se ter vivenciado a 

experiência de não saber o que fazer sem ele.  

Para Gonçalves (2008), inúmeras estratégias podem ser utilizadas para 

abordar esse problema, como o desenvolvimento de habilidades sociais em um nível 

individual, a criação de grupos de jovens que fazem pressão positiva contra o consumo, 

maior prevalência de fatores de proteção, promoção da saúde e qualidade de vida e, 

principalmente, o apoio ao indivíduo na construção de um projeto de vida. Agindo assim, 

o uso de drogas pelos jovens torna-se mais um, e não o único, comportamento a ser 

abordado, de modo que sua experiência possa ser reconhecida e valorizada. 

De enfoque humanista, o ―modelo das alternativas‖ desenvolvido por Cohen 

(1968) nos finais dos anos 60 baseia-se no pressuposto de que ao fornecer 

alternativas ―não químicas‖ ao uso de drogas, o indivíduo terá menos probabilidade de 

utilizar excessivamente aquelas substâncias (Gonçalves, 2008). Esta abordagem 

preventiva no dizer de Skara e Sussman (2003, p. 462) tem subjacente a seguinte 

cadeia de pressupostos: 

 o uso de drogas preenche certas necessidades socais e/ou psicológicas; 

 os motivos que conduzem os indivíduos a consumir drogas podem ainda relacionar-se, 

pura e simplesmente, com a necessidade de experienciar novos estados de consciência;  

 necessidade de construir um meio de se ―sentir melhor‖;  

 embora os indivíduos se possam ―sentir melhor‖, o consumo de drogas apresenta 

inconvenientes consideráveis como efeitos fisiológicos nocivos e deterioração psicológica e 

cognitiva; 

 os consumidores de droga não são necessariamente, imaturos, imorais, irresponsáveis, 

socialmente inadaptados, alienados, rebeldes, ou doentes mentais. O uso de drogas faz parte de 

um continuum da existência humana;  

 o indivíduo só deixará de recorrer ao consumo de substâncias psicoactivas se 

encontrar/descobrir outra coisa melhor;  

 existe um amplo conjunto de actividades e experiências que podem satisfazer de forma 

acrescida as necessidades que o indivíduo procura satisfazer quando recorre ao uso de drogas;  

 ao envolver-se o indivíduo em actividades alternativas, o sujeito não só satisfará as suas 

necessidades como também reduzirá a tendência para recorrer ao uso/abuso de drogas, assim 

como será desencorajada a experimentação, ou que esta evolua no sentido da dependência 

(Cohen, 1971; Sakara e Sussman, 2003).  



 

203 
 

 

No domínio das actividades alternativas Dohner (1972) indica as experiências 

místico-espirituais e actividades relacionadas com o envolvimento político-social. Já 

Cook (1985) refere a ―música, o yoga, o alpinismo e o sky‖. Por seu turno Chamin 

(1969) apresenta as áreas da ―estética e da criatividade‖ (música, cinema, 

literatura…), da ―experiência sexual‖ (facilitar as expressões da sexualidade e criar 

oportunidades para uma relação significativa com outro indivíduo), do ―envolvimento 

social‖ (acções que levem o adolescente a aderir a um determinado ideal) e do 

―envolvimento filosófico e religioso‖ (procura aprofundada do ―eu‖ num âmbito 

individual e colectivo) como aquelas que mais actividades poderão fornecer 

(Gonçalves, 2008, p. 47).  

Ainda neste campo, Barnes e Olson (1977), e Murphy (2005) apontam a 

―prática de exercício físico, a contemplação pessoal, o diálogo com familiares e 

amigos, as consultas psicológicas, as actividades sociais e de distracção‖ como meios 

de reduzir estados emocionais negativos (ansiedade, depressão, hostilidade) e 

aumentar os estados emocionais positivos (aventura, prazer, camaradagem) (ver 

Gonçalves, 2008).  

Gonçalves (2008) refere ainda que as maiores dificuldades de implementação 

do modelo das alternativas prendem-se essencialmente com o construto social do 

senso comum (associação à magia negra, a estados de transe, à hipnose regressiva, 

ao espiritismo, ao culto da percepção extrasensorial) e, acima de tudo, nas 

dificuldades encontradas para definir e pôr em prática actividades alternativas que 

sejam viáveis. 

De acordo com Guimarães e Junior (2014, p. 380), as estratégias de prevenção 

são tarefas específicas para cada grupo, onde: 

 Escola - Informações disponíveis sobre álcool e outras drogas, atividades baseadas no 

conhecimento de fatores de risco e de proteção, desenvolvimento de habilidades sociais que 

permitam ao estudante lidar com pressões internas e externas, técnicas de aprendizagem 

interativas que fomentem a participação e a identificação do aluno com a escola, envolvimento 

da família e da comunidade no processo de educação e sensibilidade à diversidade cultural dos 

estudantes.  

 Atividades Extracurriculares - Fomento do desenvolvimento de habilidades que auxiliem 

o jovem a lidar com as dificuldades e os percalços da vida, problemas psicológicos, 

comportamentos de risco, delinquência juvenil e evasão escolar. Tais tarefas devem ser levadas 

a cabo pela escola, pelos professores, pelos pais e demais membros adultos da comunidade. 

 Família - Aprimoramento da relação entre pais e filhos mediante reforço positivo, escuta 

sensível e comunicação, promoção de disciplina e regras claras dentro de casa, fortalecimento 

dos laços familiares.   
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 Polícia - Reforço das leis que estabelecem a idade mínima para beber, por meio da 

fiscalização do comércio e da atenção a comportamentos desviantes de jovens e adolescentes, 

esclarecimento e conscientização da comunidade sobre a importância dessas leis e sua 

aplicação.   

 Comunidade - Envolvimento da comunidade nos objetivos e na concretização do 

Projeto, cumprimento das leis e regras sobre a disponibilidade de bebida a menores de idade, 

envolvimento em meios de comunicação que aumentam a conscientização sobre os problemas 

causados pelo álcool (Guimarães e Junior 2014). 

A educação superior precisa enfocar mais sobre a conscientização do uso de 

entorpecentes e os danos causados no ser humano, sendo respondidos pela 

legislação das políticas públicas existentes no Brasil que apoiam e amparam os 

toxicômanos quanto à prevenção e tratamento nas ações como a Política Nacional 

Antidrogas no Brasil (Brasil, 2011).  

Essas ações devem buscar atingir o ideal de construção de uma sociedade 

protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas, em que 

pretende reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o 

dependente e o traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada; tratar de 

forma igualitária, sem discriminação, as pessoas usuárias ou dependentes de drogas 

lícitas ou ilícitas; garantir o direito de receber tratamento adequado a toda pessoa com 

problemas decorrentes do uso indevido de drogas; priorizar a prevenção do uso 

indevido de drogas, por ser a intervenção mais eficaz e de menor custo para a 

sociedade e incentivar, orientar e propor o aperfeiçoamento da legislação para garantir 

a implementação e a fiscalização das ações decorrentes desta política (Brasil, 2001). 

 Pensar em prevenção na infância, Albertani, Scivolett e Zemel (2014), as 

intervenções preventivas abordam a promoção de saúde em uma perspectiva ampla e 

podem ser feitas com orientação adequada aos pais e professores, usando a 

criatividade e diversas atividades para propiciar a aquisição de habilidades e 

experiências que tenham efeito protetor. A prevenção voltada para os adolescentes é 

feita principalmente nas escolas, por ser esse o local que, idealmente, todos os jovens 

deveriam frequentar.  

É mais fácil iniciar um trabalho de prevenção nas escolas, que têm uma 

estrutura organizada, voltada para passar informações e dar orientações aos alunos e 

que mantêm contato com os pais. Entretanto, não é na escola que a prevenção 

atingirá os jovens de maior risco. Os jovens com problema de conduta, geralmente, 

abandonam a escola e não se envolvem com regularidade em atividades nas quais 

também podem ser alvo de ações preventivas (Albertani, Scivolett e Zemel, 2014). 

A mídia tem muitos papéis, EMCDDA (2019), podem ajudar a definir a agenda 

social e política - por que baseada em evidências prevenção é importante, a 
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necessidade de  investimento em serviços de prevenção e avisos sobre segurança e 

ameaças à saúde pública. Eles também podem servir para coordenar esforços de 

prevenção do uso de substâncias que operam nas várias configurações de nível micro 

e macro em toda uma comunidade. Tais esforços multicomponentes podem ser mais 

poderosos que as intervenções de prevenção de componente único. Os meios de 

comunicação de massa têm muitas características que os tornam atraente para 

prevenção: 

 Economia e alcance: uma boa campanha de mídia pode alcançar um grande público 

com despesas relativamente mínimas – o o custo por pessoa atingido em uma campanha 

geralmente é menor do que nas abordagens comunitárias ou escolares. 

 Capacidade de segmentar: uma campanha pode ser cronometrada e transmissão, para 

que o grupo mais necessitado material de prevenção (por exemplo, adolescentes jovens, 

universidade, estudantes, frequentadores da vida noturna); 

 Resposta rápida: uma mensagem de prevenção pode ser criada rapidamente para 

responder a uma necessidade emergente - por exemplo, um novo medicamento que está 

causando danos à comunidade; 

 Divertido: se feito corretamente, a mídia pode divertir enquanto ainda transmitindo a 

principal mensagem de prevenção; 

 Influenciar líderes de opinião: a mídia também pode alimentar debate político e público e 

desempenham um papel na educação e influenciar os líderes de opinião sobre os mais 

adequados e respostas efetivas ao uso de substâncias; 

 Influenciar a agenda de prevenção: a mídia também pode ajudar a enquadrar 

positivamente questões relacionadas a substâncias indiretamente moldar atitudes individuais e 

comunitárias. Isso pode ser feito para incentivar o apoio da comunidade ao investimento na 

prevenção baseada em evidências. A mídia pode ajudar a reduzir atitudes negativas em relação 

aos usuários de substâncias, para que sejam vistos como merecedores de ajuda e apoio, tanto 

quanto quaisquer outros grupos de risco. Isso também terá o efeito de incentivar os usuários de 

substâncias a se envolverem em prevenção ou serviços de tratamento e de incentivar os 

profissionais para que entre no campo de prevenção. 

 Função de coordenação: a mídia é mais eficaz quando combinado com outras 

abordagens orientadas para a prevenção, como as abordagens deste currículo, e usado para 

coordenar diferentes grupos (por exemplo, escolas, empregadores, líderes) por trás uma 

estratégia de campanha coordenada. É quando as campanhas de prevenção baseadas na mídia 

podem ter o seu maior impactos; 

 Econômico: usando mídia em campanhas de prevenção no uso de substâncias não 

precisam ser extremamente caro. Às vezes, quando entregue como parte de estratégia 

abrangente, pôsteres simples exibidos em locais públicos podem começar a ser úteis, focados 

na prevenção conversas e ajuda na prevenção de substâncias esforço (EMCDDA, 2019, pp. 

128-129). 

 

No Brasil, através da Portaria n.º 384, de 10 de abril de 2019, institui um grupo 

formado por membros da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e da 
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Secretaria Nacional de Segurança Pública e Polícia Rodoviária Federal para a 

realização de estudos e elaboração de documentos técnicos que implementem 

tecnologias para detecção de substâncias psicoativas em condutores. A medida foi 

abordada no seminário pelo chefe do Comando de Operações Especiais da Polícia 

Rodoviária Federal, Fábio Elissandro Cassimiro Ramos. O palestrante defendeu o uso 

de aparelhos de fácil utilização, mobilidade e aplicação nas rodovias brasileiras. 

―Todos os métodos possuem vantagens e desvantagens, mas acreditamos que o 

emprego de tecnologias que verifiquem a concentração de droga no organismo pela 

saliva pode ser uma facilidade operacional para um resultado mais eficaz‖ (Brasil. 

2019). 

 

 

4.2. Prevenção da Recaída (PR) 

 

  A ciência nos ensinou que sinais de estresse ligados ao uso de drogas (como 

pessoas, lugares, coisas e humor) e o contato com drogas são os gatilhos mais 

comuns para recaídas. Os cientistas têm desenvolvido terapias para interferir com 

esses gatilhos para ajudar os pacientes a permanecerem em recuperação (NIDA, 

2018). 

Marlatt e Gordon (1994) descreve que a Prevenção de Recaída é um programa 

de automanejo que visa melhorar o estágio de manutenção do Processo de Mudança 

de Hábitos. Se contrapõe aos modelos de doença e moral, admitindo que a 

dependência química é um mau hábito adquirido e passível de mudança, com a 

participação do paciente. Para tanto, é necessário explorar de modo afinco as crenças 

e os comportamentos que facilitam a manutenção do hábito. As cognições 

disfuncionais, segundo Marlatt e Gordon (1994), estão relacionadas ao 

comportamento de busca e ao uso de drogas e podem ser:  

 a Expectativa positiva de resultado  O usuário tem uma visão 

fragmentada do efeito da droga. Ora focaliza os efeitos positivos do uso, ora os 

negativos. No momento do uso, o foco está nos efeitos positivos. Algumas 

vezes, as expectativas positivas se manifestam como sensações ou imagens 

positivas. 

 o Efeito de violação da abstinência - Diante do lapso inicial (o primeiro 

uso), o paciente tem uma cognição distorcida do tipo "perdido por um, perdido 

por mil", ou seja, "já que violei minha abstinência e tive um lapso, então vou 

usar droga no mesmo padrão anterior à abstinência". Essa cognição leva ao 

uso continuado e à recaída (Daley e Marlatt,1997; Marlatt e Gordon, 1994). 
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As principais situações de alto risco encontradas nos estudos empíricos de 

Daley e Marlatt (1997) são: 

 Determinantes intrapessoais: 

- Estados emocionais negativos; 

- Estados físicos negativos; 

- Estados emocionais positivos; 

- Teste de controle pessoal; 

- Desejos e tentações. 

 Determinantes interpessoais: 

- Conflitos interpessoais; 

- Pressão social; 

- Estados emocionais positivos. 

 

A prevenção de recaída diferencia o lapso de recaída. Lapso é a violação inicial 

da abstinência. É uma área de transição para a recaída, porém, não necessariamente 

o desfecho precisa ser a recaída. A Recaída é definida como um retorno ao uso 

continuado que nem sempre é igual ao padrão de uso anterior à abstinência (Marlatt e 

Gordon, 1994). 

De acordo com Silva e Serra (2004) existem técnicas da prevenção de recaída 

que podem ajudar o toxicômano a não usar a droga, nomeadamente: 

 a identificação do estado de motivação - e de acordo com Proshaska e 

Di Clemente (1986) a motivação do paciente segue um espiral os seguintes 

estágios: 

1) Pré-contemplação: o paciente não reconhece que tem problemas relacionados ao uso de 

substâncias psicoativas;  

2) Contemplação: o paciente reconhece que tem um problema, porém, não consegue mudar seu 

comportamento, nem seu estilo de vida para atingir, como meta, a abstinência;  

3) Ação: o paciente reconhece seu problema relacionado ao uso de drogas psicoativas e se 

compromete a mudar seu comportamento através de estratégias eficazes (mudança do estilo de 

vida, reconhecimento e enfrentamento de situações de risco, etc.);  

4) Manutenção: o paciente, uma vez que conseguiu atingir a abstinência, toma decisões no 

sentido de manter o novo comportamento (Proshaska e Di Clemente, 1986). 

 

Estudos sobre o uso de álcool e outras drogas com filhos de pais dependentes 

de álcool e/ou outras drogas mostram que eles têm uma chance quatro vezes maior 

de também se tornarem dependentes (Szapocznik et al, 1988). 
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O reconhecimento do estado de motivação do paciente é uma das principais 

tarefas do profissional (Miller e Rolnick, 2001). Pode ser usado um quadro para 

balanço sobre vantagens e desvantagens do uso de drogas, que ajudará o paciente a 

ter uma visão global de riscos e benefícios e tomar uma decisão mais consistente. É 

uma técnica excelente no processo de resolução da ambivalência em pacientes pré-

contemplativos (Marlatt e Gordon, 1994): 

 Identificação das situações de risco - o profissional deve ajudar o paciente a identificar 

as situações que aumentariam as chances de uso ou de recaída; são chamadas de situação de 

alto risco (Marlatt e Gordon, 1994). Ambientes, companhias, disponibilidade de droga, acesso 

fácil e todos os determinantes intrapessoais e interpessoais podem ser situações de risco. O 

paciente pode evitar as situações que podem ser evitadas e traçar estratégias eficazes de 

enfrentamento para as situações que não possam ser evitadas. O profissional pode pedir para 

que o paciente faça uma agenda de suas atividades em dias típicos e, a partir daí, identificar 

horários, dias da semana, locais, pessoas, etc, que possam aumentar o risco de recaída. 

 Mudança do estilo de vida – Marlatt e Gordon (1994) salienta a importância da mudança 

do estilo de vida. Pesquisas mostram que pessoas que continuam frequentando os mesmos 

locais, os mesmos companheiros e mantendo as mesmas atitudes no período da abstinência 

têm maiores chances de recair. A construção da agenda de dias típicos também pode ser útil 

para identificar e mudar os comportamentos que se mantiveram, mesmo após a cessação do uso 

da droga. 

 Identificação do processo da recaída - A recaída ocorre através de uma sucessão de 

cognições e comportamentos, num processo que pode ter início em uma decisão que, 

aparentemente, não tenha nenhuma relação com o uso da droga (Marlatt e Gordon, 1994).  

 Identificar as decisões aparentemente irrelevantes - o profissional precisa explorar esse 

conflito para identificar possíveis dificuldades na habilidade de lidar com conflitos desta natureza. 

É fundamental que no processo da prevenção da recaída o profissional ajude o paciente a 

identificar essas situações. O processo poderia ser interrompido no início, se o paciente 

identificasse a decisão como um fator que poderia levar ao lapso e recaída. 

 Fatores cognitivos associados à recaída - o profissional que aplica a prevenção de 

recaída deve estar atento para estes pensamentos disfuncionais, ajudando o paciente a 

identificá-los e desafiá-los com base na realidade. 

 Confluência de situações de risco - a recaída, ou o uso inicial, se dá pela confluência de 

situações de alto risco. Quanto maior o número de situações, maiores as chances de uso 

(Marlatt e Gordon, 1994).  

 

Depois de atingida a abstinência, pode permanecer cognições disfuncionais 

sobre avaliações de si mesmo, do mundo, das relações pessoais, da visão do passado 

e do futuro. Se o profissional identificar alguma destas disfunções cognitivas, cujos 

recursos da prevenção da recaída não permitem a exploração, é fundamental que o 

paciente seja encaminhado a uma terapia. Caso contrário, ele poderá continuar com 
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alguns fatores mantenedores do uso de droga que terão influência em recaídas futuras 

(Silva e Serra, 2004). 

Destaca-se ainda treinamento de habilidades que são bases teóricas do 

treinamento de habilidades também se assentam nas teorias comportamentais. O que 

diferencia o Treinamento de Habilidades (TH) da Terapia Comportamental (BT – 

Behaviour Therapy) é o maior enfoque que o Treinamento de Habilidades dá às 

dificuldades das habilidades para lidar com situações específicas (Heather, 2005). 

Pesquisas mostram que a falta de habilidade para lidar com algumas situações está 

associada ao maior consumo de drogas.  

 

 

4.3. Ferramentas de Cuidado com toxicômanos  

 

Entre as ferramentas de cuidado com toxicômanos têm-se alguns 

apontamentos de Gonçalves, Ballester, Chiaverini, Tófoli, Chazan, Almeida e Fortes 

(2011): 

 O matriciamento que tem a sua importância como ferramenta de transformação, não 

só do processo de saúde e doença, mas de toda a realidade dessas equipes e comunidades. É um 

novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção 

compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. No processo de 

integração da saúde mental à atenção primária na realidade brasileira, esse novo modelo tem sido 

o norteador das experiências implementadas em diversos municípios, ao longo dos últimos anos. 

Esse apoio matricial, formulado por Campos (1999), tem estruturado um tipo de cuidado 

colaborativo entre a saúde mental e a atenção primária. 

        Projeto Terapêutico Singular (PTS): Os projetos podem ser familiares, coletivos e até 

territoriais, o que restringe o uso da palavra ―individual‖. E ainda que o centro de um projeto 

terapêutico singular seja, de fato, um indivíduo apenas, olhar para os cuidados de alguém – em 

especial na saúde mental – exige um foco abrangente que incluiu o seu entorno familiar e 

territorial. Essa concepção é extremamente importante para um matriciador quando ele aborda 

algum caso com a equipe de referência. Um caso pode ser um indivíduo, uma família, uma rua ou 

praticamente toda uma área de abrangência.  

       A Interconsulta: é o principal instrumento do apoio matricial na atenção primária sendo, por 

definição, uma prática interdisciplinar para a construção do modelo integral do cuidado. A 

interconsulta caracteriza-se por uma ação colaborativa entre profissionais de diferentes áreas. 

Existem diversas modalidades de interconsulta, que vão desde uma discussão de caso por parte 

da equipe ou por toda ela até as intervenções, como consultas conjuntas e visitas domiciliares 

conjuntas. Esse encontro de profissionais de distintas áreas, saberes e visões permite que se 

construa uma compreensão integral do processo de saúde e doença, ampliando e estruturando a 

abordagem psicossocial e a construção de projetos terapêuticos (Gonçalves, Ballester, Chiaverini, 

Tófoli, Chazan, Almeida e Fortes, 2011). 
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         A Consulta Conjunta: de acordo com Mello Filho e Silveira (2005) é uma técnica de 

aprendizagem em serviço voltada a dar respostas resolutivas a demandas da assistência à saúde 

que reúne, na mesma cena, profissionais de saúde de diferentes categorias, o paciente e, se 

necessário, a família deste. A ação se faz a partir da solicitação de um dos profissionais para 

complementar e/ou elucidar aspectos da situação de cuidado em andamento que fujam ao 

entendimento do solicitante para traçar um plano terapêutico (Mello Filho, 2005). Combina 

elementos de atenção com características pedagógicas. Uma razão importante para isso é que a 

demanda de saúde mental é tão grande na Equipe de Saúde da Família que o profissional 

matriciador não consegue prestar atendimento individual sequer a uma parcela significativa dos 

que necessitam de cuidados. 

      A Visita domiciliar conjunta: As equipes dos CAPS, em geral, fazem o seguimento 

domiciliar de pacientes portadores de transtornos mentais graves e persistentes, comumente de 

maior gravidade, o que acentua um caráter quase terciário a esse tipo de atendimento e um papel 

importante do psiquiatra. Visitas domiciliares de outros profissionais também acontecem, mas 

costumam ter um escopo mais delimitado. Em situações típicas, a visita domiciliar das equipes do 

CAPS também inclui diária com o usuário e seus familiares (Gonçalves, Ballester, Chiaverini, 

Tófoli, Chazan, Almeida e Fortes, 2011). 

        O Contato à distância: O meio mais simples e tradicional é o telefone que, com a redução 

de custos e abrangência das redes de telefonia móvel, tornou-se mais acessível para as equipes 

de saúde. Embora à primeira vista possa parecer um ―luxo‖ a equipe de matriciamento contar com 

um celular, a avaliação do custo-benefício desse serviço pode ser compensadora, considerando o 

aproveitamento do tempo dos profissionais e outros custos relacionados a transporte e mesmo à 

efetividade da atenção à saúde da população (Gonçalves, Ballester, Chiaverini, Tófoli, Chazan, 

Almeida e Fortes, 2011). 

         O Genograma: A família pode ser crucial na prevenção de doenças, na recuperação de um 

paciente ou ser parte da origem e da manutenção da patologia (Mello, Viera, Viera, Simpionato, 

Biasoli-Alves, e Nascimentol, 2005). 

        O Ecomapa: O ecomapa é um instrumento útil para avaliar as relações familiares com o 

meio social (Agostinho, 2009; Mello, Viera, Simpionato, Biasoli-Alves e Nascimentol, 2005). 

Complementa o genograma, que avalia as relações intrafamiliares. Pode ser definido como uma 

visão gráfica do sistema ecológico de uma determinada família, permitindo que os padrões 

organizacionais e suas relações com o meio sejam avaliados. Com esse conhecimento pode-se 

avaliar os recursos e as necessidades. 

 

Pode-se citar alguns projetos (ou programas) que são ferramentas de prevenção 

ao uso de drogas, entre els: 

 O projeto Northland é um exemplo de boas práticas e prevenção escolar que mais tem 

apresentado alguma evidência de sucesso nos últimos anos, (Guimarães e Júnior, 2014), aponta 

que se trata de uma estratégia de prevenção pontual ou seja, sua execução tem duração inicial 

fácil de 3 anos acompanhando o desenvolvimento do aluno ao longo dos anos escolares, 

partindo da premissa de que intervenções isoladas junto ao adolescente sem uma continuidade 

articulada podem se perder ao longo do tempo.  

Na primeira intervenção, as estratégias de prevenção dão-se no sexto ano escolar do ensino 

norte-americano (o que equivale mais ou menos ao quinto ou sexto ano escolar no Brasil), com 
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estratégias que promovem a comunicação entre jovem e seus pares sobre o uso do álcool. Uma segunda 

parte do Programa pode ser aplicada até a 12ª série norte-americana (Fase 2). Se, na primeira fase, o 

foco do projeto é encorajar os estudantes a não utilizar o álcool, a segunda é caracteriza pelo desestímulo 

ao consumo e pela redução da disponibilidade de álcool para estudantes do colegial.  

 Projeto Manejo de Contingências para auxiliar o tratamento da dependência do crack. Possui 

eficácia do manejo de contingências em diferentes estágios do tratamento da dependência é 

hoje reconhecida pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA) dos Estados Unidos, um 

dos principais centros internacionais de estudos sobre abuso de substâncias, que recomenda 

seu uso (Miguel e Laranjeira, 2016).  

Técnica adotada em mais de 60% dos serviços norte-americanos de tratamento da dependência 

de álcool e drogas (Laranjeira, 2016). ―O debate atual é como implementá-la de modo adequado‖ (Miguel 

e Laranjeira, 2016, p. 1). O manejo de contingências não é um tratamento e sim, uma ferramenta 

psicológica destinada a estimular a adoção de comportamentos saudáveis ou desejáveis. ―Essa técnica 

poderia ser implantada desde as ruas até as internações‖ (Laranjeira, 2016). 

 Programa Recomeço é um local de apoio aos dependentes químicos, principalmente 

aos usuários de crack, oferecendo tratamento e acompanhamento multiprofissional ao paciente e 

seus familiares, criado em 2013 pelo governo do estado de São Paulo (Laranjeira, 2016).  

 

Em ações coordenadas entre as Secretarias Estaduais da Saúde, da Justiça e 

Defesa da Cidadania e do Desenvolvimento Social, é oferecido tratamento médico e 

apoio social, além da internação dos dependentes em centro de referência, incluindo 

comunidades terapêuticas e moradias assistidas (Laranjeira, 2016).  

Outra ação é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(Pronasci) criado em 2007, pelo Ministério da Justiça, regido pela Lei n.º 11.530/07, e 

destinado à prevenção, controle e repressão da criminalidade, estabelecendo políticas 

sociais e ações de proteção às vítimas, por meio da integração entre União, estados e 

municípios em regime de cooperação e com participação das famílias e da 

comunidade (Moraes e Moraes, 2019). 

Algumas das ações previstas no Pronasci decorrem de parcerias com 

Ministérios e Secretarias.  A parceria firmada com a Secretaria Nacional Antidrogas, 

da Presidência da República, por exemplo, ampliou, com o Programa, o atendimento 

do Viva Voz, que se trata de um projeto pré-existente e que visa orientar jovens e 

famílias quanto à questão das drogas (Moraes e Moraes, 2019). 

O trabalho também é integrado com o Poder Judiciário, com a participação do 

Ministério Público, da Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil, que 

acompanham os trabalhos e os casos que precisam do apoio ou interveniência destes 

organismos. ―O Programa segue diretriz bem similar à nova visão mundial sobre o 

enfrentamento contra as drogas, tratando o tema muito menos como uma questão de 

polícia e muito mais de saúde pública e resgate da cidadania‖ (Laranjeira, 2016). 
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 Projeto Caminhos do Cuidado, que em 2014, foi proposta formação pelo Governo Federal onde 

inovou por ser dinâmica, com estratégias que possibilitam aos (às) profissionais da Atenção 

Básica trabalhar em conjunto com a Saúde Mental, acolhendo e cuidando dos (as) usuários(as). 

Outra peculiaridade é que todo o trabalho se dá conforme as especificidades de cada território, 

levando em conta a realidade local nas mais diferentes regiões do Brasil (Brasil, 2014).  

 Projeto Caminhos do Cuidado se configura na formação em saúde mental de agentes 

comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem da equipe de Saúde da Família 

(ESF), com ênfase nas necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

visando melhorar a atenção ao usuário e seus familiares, por meio da formação e qualificação 

dos profissionais da Rede de Atenção Básica à Saúde, baseado no paradigma da Redução de 

Danos. Esta ação se insere no eixo do Cuidado do programa Crack, é Possível Vencer (Brasil, 

2014, p. 34). 

 

Visando apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na rede de 

serviços e ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Primária à Saúde, 

bem como sua resolubilidade, além dos processos de territorialização e de 

regionalização, o Ministério da Saúde criou o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – 

NASF, com a Portaria GM n.º 154, de 2008, e em 2011 o incluiu na própria Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), de acordo com a Portaria n.º 2.488. Importante 

ressaltar que, em 2012, através da Portaria n.º 3.124, houve a ampliação do NASF, 

sendo incluída mais uma modalidade, o NASF 3. Criou-se uma nova definição de 

vinculação com as equipes da AB, universalizada para todos os municípios brasileiros 

(SENAD, 2015). 

Em 2018, o Ministério da Saúde celebrou 10 anos da criação do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família – Atenção Básica (NASF-AB). 

Demais ferramentas de cuidado aos toxicômanos podem ser citadas nas três 

modalidades de Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF: 

 NASF 1 – Composto por, no mínimo, cinco das profissões de nível superior, dentre as 

seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações – CBO: Médico Acupunturista; Assistente 

Social; Profissional da Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico 

Ginecologista; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; e 

Terapeuta Ocupacional, vinculado a 5-9 Equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica 

para populações específicas (Brasil, 2008).  

 NASF 2 – Composto por, no mínimo, três profissionais de nível superior, dentre as 

seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações – CBO: Assistente Social; Profissional da 

Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; e Terapeuta 

Ocupacional, vinculado a, no mínimo, de 3 a 4 equipes de Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção 

Básica para populações específicas.  

 NASF 3 – Deverá estar vinculado a no mínimo uma e a no máximo duas Equipes Saúde 

da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes 
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ribeirinhas e fluviais), agregando-se de modo específico ao processo de trabalho das mesmas, 

configurando-se como uma equipe ampliada (Brasil, 2011).  

Cada NASF poderá ser vinculado a no máximo 3 (três) polos do Programa 

Academia da Saúde em seu território de abrangência, independentemente do tipo de 

NASF e da modalidade do polo implantado. O programa Academia da Saúde amplia a 

capacidade de intervenção da Atenção Básica para as ações de promoção, prevenção 

e reabilitação, além de possibilitar o fortalecimento do protagonismo dos grupos 

sociais. As equipes NASF devem se apropriar desses espaços como um local de  

potencialização do seu trabalho em prol da qualidade de vida da população. 

O processo de trabalho do NASF atende e está configurado de acordo com as 

diretrizes e princípios do SUS e da Atenção Básica, agregando, principalmente, em 

seu alicerce estrutural (Brasil, 2011): 

 a interdisciplinaridade; a intersetorialidade; educação popular em saúde;  

o território; a integralidade; o controle social; a educação permanente em saúde; a 

promoção da saúde; a humanização. 

O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas 

apoio à Equipe de Saúde da Família e/ou Equipe de Atenção Básica para populações 

específicas, e tem como objetivos fundamentais o aumento da resolutividade da 

Atenção Básica, o processo de responsabilização das equipes pelo cuidado 

continuado, a gestão compartilhada do processo de trabalho e da clínica e o apoio à 

coordenação do cuidado exercido pela Equipe de Saúde da Família e/ou Equipe de 

Atenção Básica para populações específicas.  

Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos; o 

atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na Unidade de Saúde como nas 

visitas domiciliares e possibilita a construção conjunta de projetos terapêuticos de 

forma a ampliar e qualificar as intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco 

prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde.  

Com o objetivo de ampliar o acesso desses usuários à rede de atenção e 

ofertar de maneira mais oportuna atenção integral à saúde, pode-se lançar mão das 

equipes dos Consultórios na Rua, que são equipes da Atenção Básica, compostas por 

profissionais de saúde com responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção 

integral à saúde das pessoas em situação de rua (Brasil, 2011).  

A estratégia Consultório na Rua foi instituída pela Política Nacional de Atenção 

Básica, em 2011, e visa ampliar o acesso da população em situação de rua aos 

serviços de saúde, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral à saúde 

para esse grupo populacional, o qual se encontra em condições de vulnerabilidade e 
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com os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados (Brasil, 2011). Devem realizar 

suas atividades de forma itinerante e, quando necessário, desenvolver ações em 

parceria com as equipes das Unidades Básicas de Saúde do território. 

Ressalta-se que a responsabilidade pela atenção à saúde da população em 

situação de rua como de qualquer outro cidadão é de todo e qualquer profissional do 

Sistema Único de Saúde, mesmo que ele não seja componente de uma equipe de 

Consultório na Rua (eCR). Desta forma, em municípios ou áreas em que não haja 

eCR, a atenção deverá ser prestada pelas demais modalidades de equipes da 

Atenção Básica. É importante destacar, ainda, que o cuidado em saúde da população 

em situação de rua deverá incluir os profissionais de Saúde Bucal e os NASF do 

território onde essas pessoas estão concentradas (Brasil, 2011).  

Bastos e Bertoni (2012), da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Rio de 

Janeiro, traçaram o perfil dos usuários de crack. Pesquisas às Cracolândias em ―todos 

os estados brasileiros, 7,3 mil pessoas que faziam uso frequente de crack. Eles 

verificaram que as Cracolândias são ocupadas por jovens pretos e pobres17: 78% 

eram homens, 85% tinham entre 18 e 40 anos, 80% eram pretos ou pardos e 58% só 

haviam estudado até a 8ª série do ensino fundamental. Quatro de cada dez moravam 

nas ruas, 65% trabalhavam por conta própria, 10% cometiam furtos ou roubos e 7% se 

prostituíam para conseguir a droga, que consumiam havia bastante tempo (6,5 anos, 

em média) e em grandes quantidades (13 pedras por dia)‖. Seus efeitos também 

parecem ter uma duração limitada. Estudos de meta-análise (que combinam os dados 

de várias pesquisas) do manejo de contingências para tratar a dependência de 

cocaína sugerem que três meses após o fim do tratamento, 67% das pessoas voltam a 

consumir a droga (Miguel e Laranjeira, 2016).  

Em relação ao álcool, em Portugal, por exemplo, a redução da procura do 

álcool faz-se através de medidas que diminuam a motivação do indivíduo para o uso 

do álcool, isto é, uma intervenção que toma em consideração o lugar que o álcool 

ocupa como ansiolítico e como facilitador da relação entre pessoas, como possuidor 

de qualidades e virtudes que não são mais do que «falsos conceitos» (alimento, 

tónico, digestivo, etc.) (Mello, Barrrias e Breda, 2001, p. 113). 

Os autores Mello, Barrrias e Breda (2001) relatam como opção de prevenção a 

Redução da Procura pelo álcool: 

 informação, que difunde conhecimentos, ao público em geral, acerca do 

álcool, seus riscos, consequências do seu consumo abusivo, etc.; 

                                                
17

 Ressalta-se aqui que os termos utilizados no texto são referentes à classificação da cor das pessoas e situação 

social exclusivamente da autoria dos autores Bastos e Bertoni (2012), da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Miguel 

e Laranjeira (2016) e que não representa nenhuma proposição de bullying ou preconceito. 
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 educação, que influencia normas e valores, visando a formação de 

atitudes, comportamentos e responsabilidade de todo o indivíduo pela saúde; 

 análise e mudança de condições de vida que podem estar na base da 

«busca» do álcool pelo indivíduo. 

A pedra angular de toda a acção da Prevenção Primária, neste campo, é a 

Educação e Informação do Público. Quando esta é bem desenvolvida, todas as 

restantes medidas, encontrando um público já sensibilizado para o assunto, são muito 

mais eficazes. Medidas de redução de oferta e de procura só poderão ser eficazes 

quando interligadas e integradas num programa completo e coordenado de prevenção 

(Mello, Barrias e Breda, 2001, p. 113). 

Uma forma de prolongar a abstinência seria aumentar a duração do manejo de 

contingências, que, além de usado para induzir a abstinência, pode ser adotado para 

estimular a reconexão com a família e a adesão ao tratamento, como já é feito no 

Canadá com os dependentes de heroína (Miguel e Laranjeira, 2016). A fase inicial da 

saída de uma dependência pode gerar muita frustração, porque há muitos danos a 

serem reparados (Miguel e Laranjeira, 2016, Madruga, 2012). 

Envolvidos no tratamento do doente e na sua longa recuperação devem ser, 

também, os seus familiares, muito particularmente o seu cônjuge, as pessoas mais 

directamente consigo relacionadas, os alcoólicos tratados e toda a comunidade onde 

vive e a que pertence. É o que designamos por tratamento ―compreensivo‖ 

biopsicossocial, dirigido ao indivíduo-doente (abordagem terapêutica biofarmacológica 

e psicológica) e, simultaneamente, ao seu ―universo‖ sociofamiliar, laboral e 

comunitário (abordagem familiar e social) (Mello, Barrias e Breda, 2001, p. 96). 

 Outra forma de prevenção no Brasil ocorre através da inserção social conforme 

previsto no decreto n.º 9761/2019 em rege pela reinserção social, acolhendo as 

diretrizes: 

 4.2.19. Recomendar a criação de mecanismos de incentivos, fiscais ou de outra ordem, para que 

empresas e instituições desenvolvam ações de caráter preventivo sobre o uso de drogas lícitas e 

ilícitas, inclusive para pessoas jurídicas que admitam em seus quadros profissionais egressos de 

sistema de tratamento, acolhimento, recuperação, apoio e reinserção de dependentes do álcool 

e outras drogas; 

 5.1.1. O Estado deve estimular, garantir e promover ações para que a sociedade, incluídos os 

usuários, os dependentes, os familiares e as populações específicas, possa assumir com 

responsabilidade ética o tratamento, o acolhimento, a recuperação, o apoio, a mútua ajuda e a 

reinserção social, apoiada técnica e financeiramente pelos órgãos da administração pública na 

abordagem do uso indevido e da dependência do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras 

drogas (Brasil, 2019). 
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Nos Estados Unidos são aplicados alguns projetos de prevenção centrados nas 

crianças. As pesquisas apoiadas pelo NIDA nas últimas três décadas resultaram no 

desenvolvimento de uma série de programas de prevenção de abuso de substâncias 

de intervenção precoce que abrangem o período pré-natal, a infância e a primeira 

infância (0 a 3 anos), a pré-escola (3 a 6) e a transição para o ensino fundamental (6 a 

8) (NIDA, 2016).  

Destaca-se a seguir, brevemente, projetos preventivos daquele país através do 

NIDA (2016): 

1. Primeiros Passos, Check-Up Familiar (FCU) é uma breve intervenção seletiva projetada para 

apoiar famílias com crianças pequenas (de 2 a 5 anos) que podem sofrer estresse devido à 

renda ou a outras circunstâncias familiares. É uma intervenção familiar breve (três sessões) que 

consiste em uma entrevista inicial com os pais, seguida de avaliação da família e uma sessão de 

feedback; existe uma opção para sessões adicionais de acompanhamento no suporte ao 

gerenciamento de pais, usando um currículo validado empiricamente (Everyday Parenting). Visa 

melhorar as práticas parentais, aumentar o envolvimento dos cuidadores com as crianças e 

vincular os pais aos serviços de apoio, com o objetivo de impedir o desenvolvimento de 

comportamentos problemáticos na infância.  

2. Espírito de família. O Family Spirit é uma intervenção de prevenção seletiva da gravidez e da 

primeira infância para mães adolescentes indianas americanas e seus filhos, ministrada por 

paraprofissionais nativos (trabalhadores locais treinados e supervisionados por profissionais para 

entregar o programa) em visitas domiciliares. As sessões têm como alvo habilidades parentais 

durante a primeira infância (0 a 3 anos), prevenção materna de abuso de substâncias e 

habilidades para a vida e desenvolvimento psicossocial positivo da criança. 

3. Parceria com a Família Enfermeira. O Nurse Family Partnership é um programa seletivo de 

visitas domiciliares pré-natal e infantil para jovens mães pela primeira vez, de baixa formação 

socioeconômica e seus filhos até os 2 anos de idade. Os principais objetivos do programa são 

melhorar os resultados da gravidez, ajudando as mulheres grávidas a melhorar sua saúde, por 

exemplo, através de dieta e interrupção do uso de cigarro, álcool ou outras drogas; melhorar a 

saúde e o desenvolvimento subsequentes das crianças, promovendo o cuidado parental 

competente; e melhorar a auto-suficiência econômica dos pais, ajudando-os a desenvolver uma 

visão para o futuro de suas famílias e a tomar decisões apropriadas sobre a conclusão de seus 

estudos, encontrar trabalho e planejar o momento das gestações subsequentes. 

4. Tratamento multidimensional para cuidar de crianças em idade pré-escolar (MTFC-P) 

(Anteriormente Intervenção Precoce em Cuidados Primários [QIR]) é uma intervenção seletiva 

para crianças de 3 a 6 anos em um orfanato. Ele tenta criar condições ideais de assistência 

social (incluindo o fornecimento de cuidados responsivos e consistentes e rotinas diárias 

previsíveis) para facilitar o progresso do desenvolvimento e resolver as dificuldades relacionadas 

ao atraso na maturação e problemas comportamentais e emocionais. As crianças são 

encaminhadas do sistema de bem-estar infantil por seus assistentes sociais.  

5. Programa comunitário Caring School (Anteriormente Projeto de Desenvolvimento 

Infantil). Trata-se de uma intervenção universal da família e da escola para reduzir os fatores de 

risco e reforçar os fatores de proteção entre as crianças  de 6 a 8 anos de idade que fazem a 

transição para o ensino fundamental. O programa se concentra no fortalecimento do ―senso de 
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comunidade‖ dos alunos ou na conexão com a escola, cuja pesquisa mostrou ser essencial na 

redução do uso de drogas, violência e problemas de saúde mental e na promoção da motivação 

e do desempenho acadêmico. 

6. Intervenção centrada na sala de aula (CC). A Intervenção CC é uma intervenção preventiva 

universal de primeiro grau, multicomponente, voltada para comportamentos agressivos ou 

perturbadores precoces e fraco desempenho acadêmico, com o objetivo de longo prazo de 

reduzir o comportamento antissocial de adolescentes e adultos e o abuso de substâncias. 

7. Vinculação de interesses de famílias e professores (LIFT) é uma intervenção preventiva 

universal que foi desenvolvida para escolas primárias em comunidades com altos níveis de 

delinquência juvenil. Criado para alunos da 1ª e 5ª séries, o LIFT é uma intervenção 

multicomponente, projetada para melhorar o ambiente escolar e familiar, além de reforçar os 

laços mais fortes entre os dois. 

8. Criando Crianças Saudáveis (RHC) é uma intervenção escolar e domiciliar voltada para 

crianças das séries 1 a 12. Ela envolve professores, pais e alunos em sala de aula com o 

objetivo de aumentar o comportamento pró-social e reduzir o uso de substâncias e outros 

problemas de comportamento, abordando os riscos e os desenvolvimentos salientes no 

desenvolvimento. Os professores participam de oficinas para melhorar as práticas de ensino e 

gerenciamento de sala de aula e têm acesso a treinamento individualizado em sala de aula para 

ajudá-los a implementar as técnicas que aprenderam. Os pais participam de oficinas para pais e 

breves sessões individuais em casa, à medida que os alunos abordam transições críticas na 

adolescência. As crianças aprendem habilidades sociais, emocionais e cognitivas por meio de 

sessões em sala de aula, depois da escola e entre pais e jovens. 

9. SAFEChildren é uma intervenção universal com componentes escolares e familiares 

desenvolvidos especificamente para alunos da 1ª série de bairros urbanos, desfavorecidos ou de 

baixa renda. Este programa foi desenvolvido para ajudar as famílias a proteger seus filhos dos 

riscos de crescer em comunidades com altos níveis de pobreza e criminalidade e poucos 

recursos sociais e econômicos. 

10. Projeto de Desenvolvimento Social de Seattle (SSDP) é uma intervenção universal para 

crianças do ensino fundamental com um componente escolar e um componente familiar 

voluntário, desenvolvido para aumentar os laços pró-sociais, fortalecer os vínculos com a escola 

e diminuir a inadimplência. O componente familiar consiste em aulas de pais que cobrem gestão 

familiar (1ª e 2ª série), participação na educação de uma criança (2ª e 3ª série) e o programa de 

prevenção ao abuso de drogas Preparação para os anos livres de drogas (PDFY) (5ª e 6ª 

série). No componente escolar, os professores são treinados para estabelecer regras claras e 

recompensar a conformidade, ensinar interativamente e promover o aprendizado cooperativo em 

pequenos grupos. 

11. Programa de Prevenção de Riscos “Habilidades para o Sucesso” para os que acordam 

cedo. O Early Risers é uma intervenção para crianças com maior risco de desenvolver sérios 

problemas de conduta, incluindo o uso e uso indevido de drogas. Crianças em idade escolar de 6 

a 10 anos são selecionadas para o programa com base na presença de fatores de risco, 

incluindo exposição a experiências estressantes de vida e / ou comportamento agressivo e 

disruptivo precoce. 

12. Crianças em transição para a escola (KITS). O KITS é uma intervenção de prevenção seletiva 

projetada para melhorar a prontidão psicossocial e acadêmica em crianças no sistema de 

assistência social ao ingressar na escola, promovendo habilidades de pré-alfabetização e 
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aumentando sua atenção, controle de esforço e habilidades sociais em sala de aula. O programa 

oferece aos profissionais de saúde habilidades para facilitar a transição bem-sucedida de seus 

filhos para o jardim de infância e se envolver na escola de seus filhos.  

13. Teste de prevenção de via rápida para problemas de conduta. O Fast Track é uma 

intervenção preventiva abrangente e em camadas, entregue nas séries 1 a 10 para crianças com 

alto risco de comportamento antissocial à longo prazo. Com base em um modelo de 

desenvolvimento, a intervenção inclui um programa de sala de aula universal (adaptado do 

currículo Promovendo Estratégias de Pensamento Alternativo [PATHS]) entregue no ensino 

fundamental. Essa intervenção em sala de aula desenvolve habilidades em compreensão 

emocional e comunicação, amizade, autocontrole e solução de problemas sociais. Além disso, o 

programa inclui intervenções seletivas para crianças de alto risco que apresentam agressões 

elevadas em casa e na escola, avaliadas no jardim de infância. 

14. Anos Incríveis Série de Treinamento para Pais, Professores e Crianças. A série Anos 

Incríveis é uma intervenção de prevenção e tratamento em vários componentes, implementada 

em creches, pré-escolas (2 a 5 anos) e séries primárias iniciais (6 a 8 anos). A versão preventiva 

do programa pode ser oferecida em escolas de alto risco ou creches para todos os pais, 

professores e crianças; ou pais e professores podem identificar crianças com risco moderado ou 

superior, com base em classificações de problemas comportamentais elevados. A versão do 

tratamento é usada para crianças identificadas como tendo problemas comportamentais ou de 

conduta. A intervenção abrangente consiste em um componente de treinamento para pais, além 

de componentes para treinamento em escolas e treinamento para professores. 

a. O programa para pais Anos Incríveis instrui os pais nas brincadeiras dirigidas às 

crianças, treinamento acadêmico e de persistência, treinamento social e emocional, uso 

de elogios e incentivos tangíveis e métodos de disciplina positiva que promovem 

relacionamentos positivos e fortalecem o desenvolvimento da linguagem das crianças, 

competência social e emocional, habilidades de prontidão escolar, resolução e controle 

da raiva. 

b. O programa infantil Anos Incríveis, também chamado de Programa de Habilidades 

Sociais do Dinossauro Dina para crianças pequenas (Escola de Dinossauros), ensina as 

regras das crianças, estratégias para o sucesso na escola, alfabetização de 

sentimentos, treinamento de empatia e regulação emocional, habilidades de resolução 

de problemas e habilidades de amizade. A versão preventiva deste programa pode ser 

fornecida por professores em sala de aula ao longo do ano letivo, duas a três vezes por 

semana, com planos estruturados de aulas em círculo e atividades práticas em 

pequenos grupos. 

c. O programa de gerenciamento de sala de aula para professores dos Anos 

Incríveis treina os professores em estratégias eficazes de gerenciamento de sala de 

aula, bem como maneiras de colaborar com os pais para promover a consistência da 

aprendizagem da escola para casa. 

 
15. Ação positiva (PA) é um programa em camadas, com vários componentes, baseado na escola, 

socioemocional e de desenvolvimento de caráter, projetado para melhorar os comportamentos 

acadêmicos e pró-sociais, bem como diminuir os comportamentos problemáticos. Os 

componentes desta intervenção têm como alvo a sala de aula e o clima geral da escola, bem 
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como as famílias e a comunidade. O componente da sala de aula consiste em currículos 

específicos para a série, que podem ser implementados desde o pré-escolar até o 12º ano. 

16. Escola e Casas em Parceria (SHIP) é uma intervenção em camadas para crianças no jardim de 

infância até a 3ª série que têm problemas de comportamento agressivo ou dificuldades de 

leitura. É implementado ao longo de 2 anos acadêmicos e inclui treinamento para pais, uma 

intervenção de comportamento social e instruções de leitura (NIDA, 2016). 

 

Em Portugal, Anos Incríveis foi uma experiência que aconteceu em 2013 com 

125 mães e pais e outros educadores, como avós de crianças dos três aos seis anos 

de idade, com problemas de comportamento previamente diagnosticados por 

pediatras, psicólogos e jardins-de-infância.  

Novamente, em 2019, o programa vai ser testado por investigadores da 

Universidade de Coimbra. Os educadores vão ser a peça-chave deste projecto, uma 

espécie de vacina para evitar que os miúdos de quatro ou cinco anos venham a 

desenvolver perturbações mentais na adolescência ou no início da juventude. A 

equipa de investigadores da Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação, 

liderada por Maria João Seabra Santos e Maria Filomena Gaspar, além de dar 

formação aos profissionais vai também monitorizar a sua implementação junto das 

crianças, em salas de atividades (Jornal I, 25 de setembro de 2019). 

 Outra ferramenta de cuidado aos toxicômanos está sendo desenvolvido pelo 

EMCDDA (2019). Recriar ambientes virtuais de consumo de droga de forma a ensinar 

os consumidores a combater a vontade de usar droga e usar o sistema de 

geolocalização para ajudar quem consome a encontrar postos de troca de seringas. 

Estas são duas propostas do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência 

(EMCDDA) apresentadas em junho de 2019 e que podem ajudar os serviços de saúde 

a lidar com os problemas relacionados com a droga (Ferro, 2019). 

No Relatório Europeu sobre Drogas 2019: Tendências e Evoluções, divulgado 

em Bruxelas, o EMCDDA chama também a atenção para o aumento do tráfico e o 

consumo de cocaína no continente europeu tal como o facto de o consumo de heroína 

estar a provocar uma subida do número de pessoas a necessitar de tratamento (Ferro, 

2019). 

 

 

4.4. O uso das mídias eletrônicas e os toxicômanos 

 

Corroboram Diehl, Cordeiro e Laranjeira (2019) que o conhecimento científico 

visa fornecer informações sobre substâncias de modo imparcial e científico, e, a partir 

dessas informações os jovens podem tomar decisões críticas e bem fundamentadas 
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sobre o padrão de consumo, entretanto, cabe notar que informação em excesso e 

detalhista sobre os efeitos das diferentes drogas também pode ter o efeito almejado, 

ou seja, o de despertar a curiosidade, e, portanto induzir a experimentação. 

Continuam os autores em seus relatos, que para prevenir o uso de substâncias 

é preciso informar os jovens, mas também abordar e discutir o prazer e os riscos que 

eles atribuem ao uso de substâncias com uma forma de sensibilizar, e desmistificar 

algumas crenças e concepções acerca dos efeitos do uso de drogas, promover 

habilidade para resistir às pressões do grupo e da experimentação ou uso de 

substâncias. 

São desenvolvidos exercícios que treinam os jovens a recusa da substância 

oferecida durante muito tempo, sendo esta uma das estratégias adotadas em 

campanhas dos Estados Unidos sobre o título (Diehl, Cordeiro e Laranjeira, 2019).  

A necessidade de orientação é definida por dois conceitos: relevância e 

incerteza. A relevância é a condição inicial que define a própria necessidade de 

orientação. É que quando a relevância acerca de um tema é baixa ou inexistente, a 

necessidade de orientação também será. Ou seja, ―só sentimos desconforto 

psicológico ou necessidade de orientação quando percebemos que determinada 

situação é pessoalmente relevante para nós‖ (Castro, 2014, p. 203). 

O mesmo autor cita ainda que em sequência, entra em cena o segundo fator, 

condição subsequente para a definição da necessidade de orientação: o nível de 

incerteza. Quando os indivíduos consideram que a relevância acerca de um tema é 

alta, faz-se necessário averiguar seu grau de incerteza na questão; e o nível de 

incerteza é baixo quando as pessoas possuem toda a informação que precisam sobre 

o assunto (Castro, 2014).  

McCombs (2004) explica que esse é o caso de muitos assuntos públicos nos 

quais a opinião pública é altamente estável em um longo período de tempo. Nessa 

condição (alta relevância, baixa incerteza), a necessidade de orientação é moderada. 

Já nas situações em que tanto a relevância quanto a incerteza são altas, a 

necessidade de orientação também é alta. E quanto maior a necessidade de 

orientação dos indivíduos, maior é a probabilidade de eles se atentarem para a 

agenda midiática. 

Espejo, Corvera e Sepúlveda (2012), corroboram nesse sentido, da 

necessidade de contribuição em estudos para o desenvolvimento mediático e 

plurivocal: 

O impacto das esferas sociais, colocando questões na agenda pública e contribuindo com novas 

perspectivas para os fenômenos já estudados, são aspectos que podem contribuir para 

transformar e/ou desenvolver o contexto em que emergem e a perspectiva enunciativa, midiática 

e plurivocal dessa abordagem pode ajudar. (Espejo, Corvera e Sepúlveda, 2012, p. 213). 
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A American Psychiatric Association – APA (2019) está hospedando a Zona de 

Inovação em Saúde Mental, apresentada pela Takeda Pharmaceuticals, EUA, uma 

vitrine e catalisador de novas tecnologias de saúde mental, como parte da Reunião 

Anual de 2019. A Zona de Inovação está focada em responder à pergunta: "O que 

vem a seguir em tecnologia de saúde mental?"  Entre os tópicos incluem ferramentas 

psiquiátricas de precisão, cultura de bem-estar emocional, aprimorando o atendimento 

ao paciente por meio de um serviço de bate-papo da Iinteligência Artificial, terapêutica 

digital: como uma nova adição ao padrão de atendimento e aplicativo para melhorar o 

bem-estar mental (American Psychiatric Association, 2019). 

Pesquisadores trouxeram uma formulação adicional ao modelo teórico: o 

agendamento de atributos18. Para além da primeira fase dos efeitos de agendamento, 

a qual relaciona a atenção do público e sua percepção sobre os temas mais 

importantes do momento à agenda da mídia, esses atributos dizem respeito aos 

objetos na agenda – ou seja, aos temas públicos. McCombs (2004) explica que o 

objeto é algo para o qual a nossa atenção é dirigida ou algo sobre o qual temos uma 

atitude ou uma opinião, em que causa maior curiosidade ao receptor.  

Corrobora Castro (2014) que para cada objeto da agenda, há uma agenda de 

atributos que pode ser listada em termo de sua frequência nas notícias e nas 

descrições das pessoas acerca dos temas públicos. 

Contribuem Vergara e Justo (2011) que as drogas, o tráfico e o seu consumo 

abusivo são apresentados como um dos principais fatores do aumento vertiginoso da 

criminalidade e da violência no mundo, destacando-se a imagem dos narcotraficantes 

e dos seus soldados: os jovens pobres e da periferia dos centros urbanos, por muitas 

vezes evidenciados na mídia, nas diversas formas de publicidade, seja em seriados, 

novelas, filmes ou mesmo matérias de jornalismo.  

A questão da relação entre drogas e comportamento dos jovens, demanda um 

olhar nem complacente, nem rigoroso, mas essencialmente crítico e fundamentado na 

capacidade de resposta social ao extermínio consentido de uma parte significativa da 

juventude, os homo saccer 19  da atualidade, conforme denomina Agamben 

(2002/2007), os homens destinados à morte.  

                                                
18

 Na Teoria da Agenda, atributo é um termo genérico que engloba o amplo leque de propriedades e indicadores que 

caracterizam um objeto (Mccombs, 2004, p. 113). 

19
 Expressão latina que significa 'homem sagrado', isto é, 'homem a ser julgado pelos deuses'. Trata-se de uma figura 

obscura do direito romano arcaico, a qual se refere à condição de quem cometia um delito contra a divindade, 
colocando em risco a pax deorum, a amizade entre a coletividade e os deuses, que era a garantia de paz e 
prosperidade da civitas; ou seja, tal delito era uma ameaça ao próprio Estado. A figura do homo sacer apresenta 
similaridade com o personagem Caim, da Bíblia. Autores como Zygmunt Bauman, Giorgio Agamben, Hannah Arendt e, 
mais recentemente, Slavoj Zizek utilizaram o termo para designar a condição de alguns povos da história recente 
(Agamben, 2002/2007).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Agamben
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Segundo Leviski (1998), o uso de drogas pelos jovens adolescentes seria, 

entre outras práticas, um rito de passagem da sociedade atual. Como todo rito, um 

comportamento que quase todo jovem, em algum momento de sua vida, pode ou vai 

acabar apresentando, portanto, ―coisas da idade‖, como se referiam os mais antigos e 

que passa com a chegada da maturidade.  

A explosão das denúncias de violência familiar e doméstica, de assédio moral 

nos mais variados contextos de relacionamento são indicadores desse novo mundo 

transformado em lugar de ameaça e perigo, que por vezes é acompanhado por uso de 

drogas e álcool, colocando indivíduos alheios em risco não previsto.  

Na tentativa, Vergara e Justo (2011), de regular e monitorar os espaços de 

circulação do crime e da drogadição são propostas novas medidas legais e criados 

novos dispositivos de fiscalização que se estendem a círculos cada vez mais amplos 

da vida da conduta dos mesmos. A sensação de insegurança da população no que se 

refere à impunidade dos jovens infratores reforça os apelos por mais segurança 

pública e iniciativas que visem o controle e o monitoramento da população jovem 

envolvida com as drogas.  

 

Deleuze (1991) considera que há uma ruptura dos mecanismos de regulação 

dos comportamentos na atualidade, ao considerar que as sociedades contemporâneas 

não seriam mais exclusivamente disciplinares, tal como pensadas por Foucault, mas 

sim sociedades de controle. Os dispositivos de confinamento, os espaços fechados, 

estariam sendo substituídos por novas tecnologias eletrônicas de supervisão e 

controle dos indivíduos e das populações em espaços abertos e de trânsito (Deleuze, 

1991). 

Os governos das democracias liberais do ocidente, diga-se de alguns países, 

diante da hegemonia do mercado mundial e do pensamento neoliberal buscam 

atender a racionalidade das políticas que não impeça o consumo e a circulação das 

drogas no território, mas as mantenham sob o controle e o olhar vigilante do poder do 

Estado (Deleuze, 1991).  

Para Cornella (2019, p. 95) o futuro da educação é formar humanos no sentido 

de moldar, com liberdade, e formar uma ―pessoa feita e direita‖:  

 

Não é uma questão de transmissão de conteúdos que as máquinas certamente poderão 

executar. O sucesso ou fracasso da Educação consistirá em que essa pessoa seja feliz ou não. 

Se o é, será que alguém ajudou na sua trajetória formativa a descobrir aquilo de que gosta, o 

que sabe fazer, e que ela concentrou toda a sua perseverança nessa atividade? Terá colocado o 

seu esforço naquilo que sabe fazer o bem, e de que é capaz, e tem paixão? Esta ajuda só pode 
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ser fornecida por alguém com essa função de acompanhamento, encorajamento e respeito. A 

educação deve mudar claramente nos próximos anos num contexto de tecnologia desenfreada e 

de muitos problemas sociais. Para isso devemos treinar as pessoas de uma maneira diferente, 

colocando a ênfase nas características eminentemente humana (Cornella, 2019, p. 95). 

 

O sujeito hipermediado das redes sociais é, desse modo, reflexo de um 

excedente informacional que interpela essa cultura profusa que interroga sua 

individualidade e os usos de seus atributos em compartilhamento: ele segue a bússola 

do que experimenta/compartilha/produz e tudo o que faz tem como meta uma procura 

ininterrupta por algum novo signo de distinção/implicação/vinculação (Vilches, 2003). 

Diehl, Cordeiro e Laranjeira (2019) consideram as políticas são pouco efetivas 

e intolerantes ao uso de substâncias entre os jovens; a tolerância da venda de tabaco 

e álcool para menores e, principalmente, mensagens na mídia que estimulem no uso 

de substâncias entre os jovens, como por exemplo, programas de televisão e música 

popular que reforçam a mensagem de que a diversão só pode ser alcançada com 

bebidas alcoólicas. 

Mensagens que estimulam o uso de substâncias entre jovens especificamente 

em publicidade distinta ou de outras mídias, como sejam, a publicidade de bebidas 

alcoólicas, orientada para a juventude por meio da propaganda de identidade de 

jovens, figuras públicas de grande impacto entre os adolescentes (Diehl, Cordeiro e 

Laranjeira, 2019). 

Escosteguy e Jacks (2005, p. 65) propõem a necessidade de entender a 

inserção das camadas populares latino-americanas no contexto de 

subdesenvolvimento e, ao mesmo tempo, de um processo acelerado de 

modernização, que implica no aparecimento de novas identidades e novos sujeitos 

sociais, forjados, em especial, pelas tecnologias de comunicação.  

Para Formigoni e Duarte (2014), o trabalho comunitário e de construção de 

Redes Sociais confere à prevenção do uso de drogas um caráter transformador, tendo 

em vista que dá ênfase ao encontro dos saberes e das crenças da comunidade na 

construção do saber coletivo. O movimento permanente de integração entre os 

diferentes indivíduos abre caminho para a transformação da realidade local. Precisa-

se ter um novo olhar sobre o uso de drogas. O modelo tradicional, baseado na 

repressão que estigmatiza o usuário e promove o amedrontamento das pessoas, vêm 

sendo superado. Sabemos que, quando o medo toma conta, a Rede Social fica 

fragilizada, perde-se a solidariedade, a vontade de aprender, a curiosidade e a 

criatividade, restando apenas, Formigoni e Duarte (2014): 

 O isolamento;  

 A violência;  
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 O esquecimento da própria história; 

 A indiferença; 

 A desconfiança. 

Esses fatores debilitam a Rede Social e impedem que os usuários identifiquem as 

pessoas e os serviços que lhe oferecem suporte e ajuda para a solução dos 

problemas (Formigoni e Duarte, 2014). 

A mídia é capaz de provocar os efeitos de agendamento em vários níveis, mas 

a dimensão desses efeitos é moderada por uma variedade de diferenças individuais, 

das quais a necessidade de orientação é a mais proeminente. Guo e McCombs (2014) 

alertam que a Agenda-setting não é uma versão contemporânea das teorias dos 

efeitos massivos da mídia, tais como a Teoria Hipodérmica 20 . Isso porque as 

investigações acerca da Agenda-setting, desde o início, chamaram a atenção de 

alguns autores quanto à interveniência de outros fatores além da influência midiática 

na percepção das pessoas sobre os temas mais relevantes (Guo e McCombs, 2014).  

Há uma série de fatores psicológicos e sociológicos que são significantes no 

relacionamento do público com os meios de comunicação de massa. Tais fatores, 

segundo McCombs (2004), podem estimular ou constranger o grau de influência dos 

veículos de comunicação. ―O público não é um autômato coletivo que passivamente 

espera ser programado pela mídia. O padrão da cobertura da mídia para alguns temas 

ressoa no público. Para outros temas, não há ressonância‖ (Mccombs, 2004, p. 32). 

Estudos científicos, referidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria (2016) 

comprovam que a tecnologia influencia comportamentos através do mundo digital, 

modificando hábitos desde a infância, que podem causar prejuízos e danos à saúde. O 

uso precoce e de longa duração de jogos online, redes sociais ou diversos aplicativos 

com filmes e vídeos na Internet pode causar dificuldades de socialização e conexão 

com outras pessoas e dificuldades escolares. No guia Saúde das Crianças e 

Adolescentes na Era Digital, lançado com grande repercussão em 2016, a gaming 

disorder gera uma série de problemas. Dentre eles, o aumento dos transtornos de 

sono, da impulsividade, da ansiedade, da depressão, da agressividade e da violência. 

A dependência ou o uso problemático e interativo das mídias causa problemas 

mentais, aumento da ansiedade, violência, cyberbullying, transtornos de sono e 

alimentação, sedentarismo, problemas auditivos por uso de headphones, problemas 

visuais, problemas posturais e Lesões de Esforço Repetitivo (denominado como LER); 

                                                
20

 A Teoria Hipodérmica é um modelo de Teoria da Comunicação e está alocada na subdivisão da comunicação 

denominada comunicação de massa. Ela opera da seguinte forma: supõe-se que uma mensagem midiática enviada a 
um público de massa afeta da mesma maneira todos os indivíduos. A passividade do receptor é ressaltada nesta 
teoria, que analisa a mídia com embasamento no Behaviorismo, conjunto das teorias psicológicas que definem o 
comportamento como principal objeto de estudo psicológico (Disponível em: 
https://collegeworkpp.wordpress.com/teoria-hipodermica/). 

http://www.infoescola.com/psicologia/behaviorismo/
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problemas que envolvem a sexualidade, como maior vulnerabilidade ao grooming e 

sexting, incluindo pornografia, acesso facilitado às redes de pedofilia e exploração 

sexual online; compra e uso de drogas, pensamentos ou gestos de autoagressão e 

suicídio (SBP, 2016). 

Os estudos de recepção (Fígaro, 2010) colaboram no questionamento de 

práticas maniqueístas. É pouco proveitoso o discurso que sacramenta a mídia como 

ótima e a traz para a sala de aula sem nenhum senso crítico, isto é, sem vinculá-la à 

realidade mais geral da sociedade, usando-a apenas como instrumento, como 

ferramenta; ou, ao contrário, o discurso que a inviabiliza como possibilidade de estudo 

crítico a ser levado para a sala de aula baseado na prerrogativa de que os meios de 

comunicação são instrumentos de alienação. 

É preciso ampliar o campo de visão. Ver os meios de comunicação também 

como produtos do trabalho social. Por isso, outra discussão que se faz necessária na 

atualidade é sobre a categoria trabalho, pois é ela a categoria norteadora do que 

acontece no mundo contemporâneo. O sujeito social se constitui na e pela atividade 

de comunicação e de trabalho. O sujeito é construído no processo sociocultural. Ele é 

produtor de cultura e produto da cultura. É essa compreensão que permite a formação 

de uma visão humanística e crítica da sociedade (Fígaro, 2010). 

 Ainda como mídia eletrônica voltada para os toxicômanos cita-se a TV Cultura, 

emissora brasileira de televisão pública e comercial de caráter educativo e cultural, 

sediada na capital paulista, gerando programas de televisão educativos que são 

transmitidos para todo o Brasil via satélite e através de suas afiliadas e 

retransmissoras em diversas regiões do Brasil. Dentre os programas desenvolvidos 

sobre o assunto drogas e álcool, são disponibilizados ao público 46 conteúdos de 

situações diversas sobre o tema distribuídos na programação da emissora. 

Já nos Estados Unidos, a ciência é trazida para as configurações do mundo 

real através de: 

 Rede de Ensaios Clínicos (CTN) são tratamentos de uso de drogas baseados 

em pesquisas da CTN "testes de estrada" em programas de tratamento 

comunitário em todo o país. 

 Estudos sobre Tratamento de abuso de drogas pela justiça criminal (CJ-

DATS), liderados pelo NIDA, o CJ-DATS é uma rede de centros de pesquisa, 

em parceria com profissionais da justiça criminal, provedores de tratamento de 

uso de drogas e agências federais, responsáveis pelo desenvolvimento de 

tratamento integrado abordagens para os infratores da justiça criminal e testá-

los em vários locais da nação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
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 Pesquisa Translacional sobre Justiça Juvenil sobre Intervenções no 

Sistema Legal (JJ-TRIALS) é um programa de pesquisa cooperativo de sete 

locais, projetado para identificar e testar estratégias para melhorar o 

fornecimento de uso de substâncias baseadas em pesquisa e serviços de 

prevenção e tratamento do HIV para jovens envolvidos na justiça. 

 O Estudo de Desenvolvimento Cognitivo do Cérebro Adolescente (ABCD) 

é o maior estudo de longo prazo sobre desenvolvimento do cérebro e saúde 

infantil nos Estados Unidos. O estudo está acompanhando mais de 11.000 

crianças saudáveis com idades entre nove e 10 anos e as segue até a idade 

adulta para observar o crescimento cerebral (NIDA, 2018).  

 

O Instituto Nacional de Saúde Mental e o Instituto de Medicina da Academia 

Nacional de Ciências (American Phychiatric Association, 2019), endossaram a 

necessidade de intervenções preventivas que "funcionem" em "ambientes do mundo 

real" fora dos ambientes tradicionais de prestação de cuidados, incorporando 

contribuições de famílias e consumidores e utilizar avanços nas tecnologias da 

informação. As intervenções na Internet são promissoras no fornecimento de 

intervenções precoces, a fim de prevenir distúrbios e servir como suporte para o 

tratamento em andamento, ou mesmo como tratamentos autônomos para pessoas 

com sintomas leves a moderados de depressão (Crutzen, Nooijer, Brouwer, Oenema, 

Brug, e Vries, 2009; De Los Reyes, e Kazdin, 2006; Ritterband, Thorndike, Cox, 

Kovatchev, e Gonder-Frederick, 2009). 

Corroboram Chidubem Iloabachie, Corrie Wells, Brady Goodwin, Baldwin, 

Vanderplough-Booth, Gladstone, Murray, Fogel, e Van Voorhees (2011), que 

abordagens baseadas na Internet foram desenvolvidas para prevenir e/ou tratar uma 

variedade de problemas de saúde em adolescentes e adultos (Andersson e Cuijpers, 

2009; Hailey, Roine, e Ohinmaa, 2008; Tate, Finkelstein, Khavjou, e Gustafson, 2009).  

Intervenções baseadas na Internet demonstraram eficácia na redução da 

depressão; na redução dos sintomas de transtornos alimentares, ansiedade, abuso de 

substâncias e álcool (Andersson e Cuijpers, 2009; Cuijpers, Marks, Van Straten, 

Cavanagh, Gega, e Andersson, 2009; Riper, Kramer, Smit, Conijn,Schippers e 

Cuijpers 2008; Zabinski,  Wilfley, Pung, Winzelberg, Eldredge,  e Taylor, 2001).  

Intervenções na Internet foram desenvolvidas para abordar problemas 

somáticos de saúde entre jovens, incluindo obesidade, tabagismo, risco de HIV/AIDS e 

risco sexual (Chidubem Iloabachie, Corrie Wells, Brady Goodwin, Baldwin, 

Vanderplough-Booth, Gladstone, Murray, Fogel, e Van Voorhees, 2011) (American 

Phychiatric Association, 2019). 
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No entanto, as intervenções na Internet permanecem dependentes de seus 

contextos (incluindo definição, grau e forma de supervisão), bem como de fatores de 

atitude (Modelo Transteórico de Mudança e Teoria do Comportamento 

Planejado) (Ajzen, 1996), com menos de 10% da população pronta envolver uma 

mudança de estilo de vida on-line a qualquer 

momento (Evers, Cummins, Prochaska, Prochaska,2005; Verheijden, Jans, Hildebrant,

e Hopman-Rock, 2007). 

Por exemplo, estudos iniciais envolvendo adolescentes demonstraram que 

poucos adolescentes concluiram programas independentes de tratamento da 

depressão na Internet (Christensen, Griffiths, e Korten, 2002). Isto é desconcertante, 

considerando que as revisões sistemáticas de programas de tratamento baseados na 

Internet mostram redução nos sintomas clínicos, melhorias no comportamento e 

satisfação geral moderada a alta entre os adolescentes que os 

completam  (Richardson, Stallard e Vellemen, 2010). 

Embora exista uma escassez de pesquisas, Chidubem Iloabachie, Corrie 

Wells, Brady Goodwin et al. (2011), e que enumere os fatores que influenciam a 

participação e a adesão dos adolescentes, várias considerações identificam a direção 

em que essas investigações devem ser feitas. O primeiro é o reconhecimento do fato 

de que ensaios clínicos randomizados apresentam taxas de retenção mais altas do 

que o acesso aberto, sugerindo que a mentalidade de pré-intervenção dos 

participantes é um componente importante.  

De fato, os fatores do paciente são um dos cinco domínios teorizados da OMS 

que afetam a adesão ao tratamento (para todas as populações), sendo os outros 

fatores do sistema de saúde, fatores socioeconômicos, fatores relacionados à 

condição e fatores relacionados ao tratamento. O último é particularmente importante, 

dado o tremendo corpo de pesquisa em tratamento da depressão na atenção primária, 

demonstrando que o gerenciamento de casose a continuidade dos cuidados são 

cruciais para a perseverança através da terapia (Christensen, Griffiths, e Farrer, 2009). 

Isso foi demonstrado com intervenções na Internet, por exemplo, por (Titov, 

Schwencke, Robinson, Peters, e Spence, 2010), indicando que a motivação do 

participante pode ser potencializada externamente. Outras pesquisas examinarão 

esses domínios no contexto específico de atitudes conhecidas de tecnologia e 

software em populações, por exemplo, o sentido conhecido de apego que as pessoas 

desenvolvem para seus computadores pessoais (Chidubem Iloabachie, Corrie Wells, 

Brady Goodwin, Baldwin, Vanderplough-Booth, Gladstone, Murray, Fogel, e Van 

Voorhees, 2011). 
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Os americanos geralmente sentem que a mídia social tem uma influência mais 

negativa do que positiva no bem-estar mental e emocional, de acordo com uma nova 

pesquisa nacional divulgada pela Associação Americana de Psiquiatria (2019, 

maio). Mais de um em cada três adultos (38%) vê o uso de mídia social como 

prejudicial à saúde mental; quase metade (45%) vê o uso de mídia social como tendo 

impacto positivo e negativo na saúde mental; apenas 5% veem isso como tendo um 

impacto positivo. 

Embora as mídias sociais possam ajudar a conectar as pessoas, também 

podem deixar as pessoas se sentindo mais isoladas. Quando perguntados sobre a 

conexão entre a mídia social e a solidão, mais de dois terços dos adultos (67%) 

concordam que o uso da mídia social está relacionado a sentimentos de solidão e 

isolamento social (American Phychiatric Association, 2019). 

Estudos dos pesquisadores Postel, Huurne, Haan, Palen e Jong (2015), 

sugerem melhorias significativas com tamanhos de efeito médio a grande foram 

encontradas nos desfechos secundários (depressão, saúde geral e qualidade de vida) 

em 9 meses. O tratamento com álcool baseado na Web, com suporte terapêutico 

assíncrono intensivo, demonstrou ser eficaz na redução do consumo de álcool e na 

melhoria do estado de saúde nas avaliações pós-tratamento. O presente estudo 

mostrou que a maioria dessas melhorias foi sustentada após 9 meses. Apesar da falta 

de um grupo controle e da alta taxa de abandono, os resultados sugerem que o 

tratamento baseado na Web pode alcançar ganhos relevantes de saúde a longo prazo. 

Noutra pesquisa sobre o uso de mídias eletrônicas para prevenção às drogas, 

Raghupathy   e Forth (2012) descrevem o processo pelo qual uma intervenção de 

prevenção de drogas culturalmente relevante, baseada em evidências, foi 

transformada em uma intervenção computadorizada e de baixo custo digitalizada para 

estender seu alcance aos jovens nativos americanos em reservas e locais rurais. A 

intervenção, intitulada HAWK (Honrando a sabedoria e o conhecimento antigos: 

prevenção e cessação), destina-se a crianças nativas jovens em escolas de ensino 

fundamental (séries 4 e 5) e usa recursos multimídia envolventes, como jogos, 

animações e videoclipes para transmitir conhecimento sobre prevenção de abuso de 

substâncias e treinamento de habilidades.  

O desenvolvimento desta intervenção foi um processo colaborativo envolvendo 

a participação de especialistas da comunidade, cientistas, professores e profissionais 

da escola, bem como jovens nativos. Exemplos específicos são fornecidos para 

ilustrar os processos de desenvolvimento. O feedback inicial de praticantes e jovens 

sugere a viabilidade e aceitabilidade de intervenções baseadas em computador por 

jovens e praticantes nativos. Intervenções baseadas em computador são uma maneira 
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econômica de envolver os jovens em programas de prevenção (Raghupathy  e Forth, 

2012).  

O Encontro Anual da American Psychiatric Association de 2018 tratou sobre 

identificação e envolvimento de jovens com psicose precoce utilizando plataformas de 

mídia social e da Internet em que foi atribuído Cuidados Especiais Coordenados 

(CSC). Consiste em tratamento de equipe com vários elementos para psicose de 

primeiro episódio (FEP) que integra intervenções médicas, psicossociais e de 

reabilitação em uma abordagem colaborativa orientada à recuperação.  

As intervenções componentes incluem doses baixas de agentes antipsicóticos 

selecionados, psicoterapia cognitiva e comportamental orientada para a recuperação, 

serviços de emprego e educação apoiados, educação e apoio familiar e coordenação 

com os cuidados primários. Pesquisas recentes apoiam a viabilidade e eficácia do 

Cuidado Especial Coordenado, em clínicas comunitárias de saúde mental nos Estados 

Unidos. Pesquisas de ponta que informam a adoção mais ampla do Cuidado Especial 

Coordenado em ambientes dos EUA, incluem estratégias para incentivar de maneira 

proativa a busca precoce de ajuda entre pacientes com psicose de primeiro episódio 

por meio de recursos online e de mídia social (American Phychiatric Association, 

2019). 

Um estudo-piloto focado em avaliar a eficácia e a usabilidade em estágio inicial 

de um sistema de intervenção baseado em smartphone foi realizado por Dulin, 

Gonzalez e Campbell (2014), fornece uma opção de intervenção autoadministrada 

autônoma, monitoração e intervenção baseada em localização e intervenção para 

distúrbios do Uso de Álcool (LBMI-A). O LBMI-A forneceu numerosos recursos para 

intervir com o consumo contínuo de bebida, desejo, conexão com outras pessoas de 

apoio, gerenciamento de problemas de vida, alerta de localização de alto risco e 

agendamento de atividades.  

Os participantes indicaram que os módulos de intervenção do LBMI-A foram 

úteis para destacar os padrões de uso de álcool. Ferramentas relacionadas ao 

gerenciamento do desejo por álcool, monitoramento do consumo e identificação de 

gatilhos para beber foram classificadas pelos participantes como particularmente úteis 

(Dulin, Gonzalez e Campbell, 2014).  

Os participantes também demonstraram reduções significativas no uso 

perigoso de álcool enquanto usavam o sistema (56% dos dias passados a beber 

perigosamente na linha de base vs. 25% enquanto usavam o LBMI-A) e as bebidas 

por dia diminuíram 52%. São discutidas implicações para a melhoria do sistema, bem 

como sugestões para projetar sistemas de avaliação e intervenção momentânea 
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ecológica para transtornos por uso de substâncias (Dulin, Gonzalez e Campbell, 

2014). 

 

 

4.5. A estética midiática sobre as drogas e álcool 

 

Os acontecimentos midiatizados são construções e, como tais, contêm um 

emaranhado de condições que vão desde a forma de captação da notícia, bem como 

do estado de espírito daquele que a produziu. Os filtros pelos quais as informações 

passam transformam-nas em algo inevitavelmente parcial (Schukes, 2017). 

A respeito do impacto das novas tecnologias na política em si, temos de 

começar por perguntar qual é exatamente o novo tipo de ações políticas possibilitadas 

pelas redes digitais, e quais as velhas ações políticas que estão a ser, até certo ponto, 

facilitadas ou, pelo contrário, tornadas cada vez mais relevantes. (Chatefield, 2019). 

A mídia desempenha um papel crítico no avanço de nossa compreensão de 

doenças mentais e distúrbios de substâncias. A forma como relata histórias sobre 

indivíduos com problemas de saúde mental pode aumentar a conscientização e 

reduzir o estigma em relação a essas condições (Associação de Psiquiatria 

Americana, 2019).  

Necessário evitar linguagem depreciativa. Termos como psicótico, louco e 

drogado não devem ser usados. Além disso, evitar palavras como "sofrimento" ou 

"vítima" ao discutir aqueles que têm problemas de saúde mental. É preferido falar: Ela 

tem uma doença de saúde mental. Ela tem um distúrbio de uso de substâncias, do que 

falar: ela sofre de doença mental. Ela é viciada em drogas. (Associação de Psiquiatria 

Americana, 2019). 

Todas as mensagens de mídia são 'construídas'.  As intervenções ensinam o 

público-alvo sobre como a mídia difere da realidade, avaliando o que é mostrado em 

comparação com experiências da vida real ou avaliar o histórico de o 

produtor/produção de mensagens da mídia EMCDDA (2019):  

 As mensagens de mídia são criadas usando um idioma criativo com suas próprias 

regras. Intervenções ensinam o alvo público sobre o reconhecimento de publicidade/produção, 

técnicas ou criação/produção de mensagens de mídia. 

 Pessoas diferentes experimentam a mesma mensagem diferentemente. As intervenções 

exploraram como a mídia afeta pessoas, o que as pessoas podem fazer para evitar os efeitos 

negativos da mídia e/ou como as pessoas podem agir para mudar a mídia. 

 A mídia possui valores e pontos de vista incorporados. As intervenções ensinam o 

público-alvo sobre como identificar estereótipos, mitos, preconceitos, valores, estilos de vida e/ou 

pontos de vista representados ou omitidos nas mensagens de mídia. 
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 A maioria das mensagens de mídia é construída para obter lucro e/ou poder. 

Intervenções ensinam o público-alvo sobre o objetivo da publicidade ou marketing estratégias e 

incentivar o ceticismo em relação a publicidade ou criação de contra-publicidade (EMCDDA, 

2019). 

 

A APA lançou um aplicativo móvel para os Critérios de diagnóstico do DSM-

5 desenvolvido para ajudar profissionais de saúde mental, pesquisadores e estudantes 

a integrar totalmente os novos critérios e códigos do DSM em sua prática e estudo. Os 

critérios são concisos e explícitos, com o objetivo de facilitar uma avaliação objetiva da 

apresentação de sintomas em uma variedade de contextos clínicos - internação, 

ambulatório, hospital parcial, ligação de consulta, clínica, consultório particular e 

atenção primária. Novos recursos e aprimoramentos tornam o DSM-5 mais fácil de 

usar em todas as configurações, com traduções em 18 idiomas, e recursos 

educacionais, incluindo seminários on-line no APA Learning Center, medidas de 

avaliação on-line gratuitas e fichas técnicas (Associação de Psiquiatria Americana, 

2019). 

O Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID) lançou, em 

2010, em sua página de Internet, materiais relacionados, disponibilizados via online, 

cartilhas 21  educativas e preventivas que orientam adolescentes, pais e crianças, 

professores sobre como agir sobre o assunto drogas, álcool e tabaco, usando 

linguagem simples e de fácil compreensão.   

 
Figura 7. Cartilhas de prevenção sobre drogas, álcool e tabaco. 

Dados recolhidos do OBID, 2010. 

 

                                                
21

 Estas cartilhas estão disponíveis no endereço eletrônico: http://mds.gov.br/OBID/prevencao. 
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Nestas cartilhas estão inseridas nas sugestões de filmes (elencados por ordem 

alfabética) que tratam sobre a prevenção às drogas, os seguintes títulos: 

• 28 dias, 2000. Direção: Betty Thomas; 

• A corrente do bem, 2000. Direção: Mini Leder;  

• Bicho de sete cabeças, 2000. Direção: Laís Bodanzky;  

• Coisas que perdemos pelo Caminho, 2007. Direção: Susanne Bier  

• Diário de um adolescente, 1995. Direção: Scott Kalvert; 

• Despedida em Las Vegas, 1996. Direção: Mike Figgis;  

• Entre os Muros da Escola, 2008. Direção: Laurent Cantet;  

• Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída, 1981. Direção: Uli Edel;  

• Ironweed, 1987. Direção: Hector Babenco; 

• La Luna, 1979. Direção: Bernardo Bertolucci; 

• Maria cheia de graça, 2004. Direção: Joshua Marston; 

• Meu nome não é Johnny, 2008. Direção: Mauro Lima Série: Por Dentro do Assunto 46; 

• Notícias de uma guerra particular, 1999. Direção: João Moreira Salles e Kátia Lund;  

• O Informante, 1999. Direção: Michael Mann; 

• Por volta da meia noite, 1986. Direção: Bertrand Tavernier; 

• Quando um homem ama uma mulher, 1994. Direção: Luis Mandoki;  

• Ray, 2004. Direção: Taylor Hackford; 

• Réquiem para um sonho, 2000. Direção: Darren Aronofsky; 

• Todos os corações do mundo, 1995. Direção: Murillo Salles. 

  

Esclarecem Prazeres e Bayer (2018, p. 65), que ―a mídia para muitos 

espectadores apresenta uma verdade absoluta em razão da grande dificuldade de 

filtragem da informação pela maioria da população para conseguir passar essa 

verdade absoluta‖. Para estes autores a mídia utiliza-se de diversos mecanismos para 

divulgação das informações sendo necessário entendermos como se faz a construção 

dessa realidade; e os mesmos consideram que diversos são os fatos que acontecem 

em todo o mundo, mas poucos são os relatos, e há uma seleção de situações que 

serão novamente divulgados, isto se denomina seletividade. Certo é que esta seleção 

deveria seguir padrões éticos e profissionais, no entanto, como sabemos, a mídia tem 

se interessado apenas pelos altos índices de audiência utilizando-se do uso do 

sensacionalismo através do sangue, sexo e crime para fascínio do público-alvo 

(Prazeres e Bayer 2018). 

 A mídia, ao selecionar os fatos, seleciona também quais informações e 

pessoas serão importantes em relação ao fato explicando e interpretando a realidade. 

É por este motivo que Bertrand (1999, p. 53) denuncia que ―inegavelmente a mídia 

determina a ordem do dia da sociedade. Ela não pode ditar às pessoas o que pensar, 

mas decide no que elas vão pensar‖. 
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Para Prazeres e Bayer (2018), o jornalismo tem se adaptado ao espetáculo e 

através dessa seleção de conteúdo a mídia tem o poder de construção da realidade, 

criando pessoas incapazes de contestar, garantindo assim, sua verdade absoluta. 

Essa ampla divulgação e superdimensionamento de fatos episódicos e excepcionais 

sobre os crimes escolhidos pela mídia, conforme Carvalho (2010, p. 14) ―acaba por 

aumentar a vontade de punir que caracteriza o positivismo contemporâneo‖. 

Descreve Ramos (2018), ao pautar-se em uma agenda voltada ao crime e ao 

criminoso, a mídia televisiva de massa dita o rumo cognitivo do cidadão, levando este 

a criar falsas expectativas e a aderir a pré-conceitos.  

Os meios de comunicação Ramos (2018) direcionaram seus espaços da 

programação, que antes eram repletos de notícias, esportes e variedades, para 

uma agenda voltada exclusivamente à difusão do crime como mercadoria, como 

espetáculo passível de venda aos seus consumidores. Facilmente vai de encontro a 

Luhmann (2005, p. 53.), quando afirmara que “os meios de comunicação divulgam a 

ignorância dos fatos que precisam ser continuamente renovados”.  

Os meios de comunicação têm impacto sobre os papéis sociais na interação, 

afetando o modo que as pessoas se comunicam e agem (Hjarvard, 2012). A mídia, 

portanto, é agente de mudança social, sendo a midiatização um conceito-chave para 

compreensão desse fenômeno indissociável de instituições como família, religião, 

trabalho e política. 

Mas, como temos vindo a dizer, a mídia é também persuasão. Como refere por 

outras palavras (Gonçalves 2008), o modelo comunicação-persuasão ou modelo de 

―processamento da informação‖ procura analisar de que maneira uma série de 

factores de input (variáveis independentes constituídas pelas componentes da 

comunicação que podem ser manipuladas) influencia os factores de output (variáveis 

dependentes representadas pelos comportamentos). O modelo de comunicação-

persuasão é constituído por seis etapas comportamentais sucessivas: apresentação, 

atenção, compreensão, adesão, retenção e comportamento. McGuire (1976, p. 81) 

refere que o ―processo de persuasão‖ e ―os apelos emocionais‖ para a aceitação da 

mensagem serão mais eficazes se o seu conteúdo se focalizar nas vantagens 

imediatas associadas a não utilização de drogas bem como aos efeitos negativos mais 

imediatos resultantes do seu consumo excessivo. 

O mesmo autor afirma que a condição óbvia para que uma mensagem (cerne 

da persuasão) seja eficaz e produza a mudança de atitude, reside na forma como é 

apresentada ao grupo alvo/audiência. Após a apresentação, o receptor deverá prestar 

atenção ao seu conteúdo, o qual para ter eficácia, deverá ser compreendido (literacia). 

Todavia cumpridas na perfeição estas três etapas não há garantias que mudanças de 
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atitude se verifiquem. Para tal, é necessário que o indivíduo manifeste adesão ao 

conteúdo da mensagem transmitida, e que esse conteúdo seja retido para que a nova 

posição atitudinal assumida pelo sujeito se concretize (Gonçalves, 2008, p. 49).  

Por forma a aumentar a probabilidade de que as partes essenciais de uma 

mensagem sobre drogas sejam adequadamente compreendidas pelo receptor dever-

se-á ter em conta todas as ―estruturas da comunicação‖ (emissor, código, canal, 

mensagem, ruídos) e, para maximizar a aceitação da mensagem dever-se-ão 

considerar aspectos como a ―fonte, a credibilidade, atractividade, actualidade, 

pertinência e poder‖ (Schullze, Mons, Edler e Potschke-Langer, 2005)  

Gonçalves (2008) refere vários autores, entre eles, Negreiros (1991), Lerner e 

Galambos (1998), Schullze et al. (2005),  que consideram que a aplicação do modelo 

da comunicação-persuasão ao domínio da educação sobre drogas representa um 

nítido avanço sobre os modelos que se sustentam na simples manipulação das 

variáveis independentes. 

O consumo, Baccega (2010), relaciona-se fortemente com a educação, formal 

ou não, processo social no qual se pode formar o cidadão crítico. Para tal formação, 

para que o sujeito consiga ser atuante na construção de nova realidade social é 

imprescindível que ele tenha condições de relacionar-se reflexivamente com o 

consumo.  

Dizemos que ―ele está no bojo do campo comunicação/educação por ser esse 

lócus privilegiado da formação dos sentidos sociais palco da guerra permanentemente 

entre o que existe e o que há de vir, território da luta entre as agências, na disputa 

pela constituição dos significados sociais, incluindo o próprio consumo e dos valores 

que vão se ressignificando de acordo com o espaço e tempo da práxis. É aí que 

podemos ganhar muitas batalhas, num processo cumulativo para a mudança, usando 

a arma do conhecimento‖ (Baccega, 2010, p.52). 

Charaudeau (2012) define que o cidadão nunca tem acesso ao acontecimento 

bruto, ele sempre entra em contato com um acontecimento filtrado pela mídia. Assim, 

ora o acontecimento bruto e o acontecimento veiculado pela mídia se confundem, ora 

um prepondera sobre o outro, criando um círculo vicioso, como demonstra o 

tratamento midiático de alguns casos. 

Estes aspectos, dentro do que Charaudeau (2012) chama de iniciativa, são 

elementos que configuram uma forma de ação que visa à modificação de pensamento, 

―um processo de mutação das significações conotativas (ideológicas) da comunicação 

social‖ (Souza, 2010, p. 20). Ou seja, busca-se uma mudança no quadro perceptivo-

emocional do receptor. E essa mudança cria um convencimento coletivo, a partir do 

qual os indivíduos aceitam a ideia de violência generalizada ou aumento desta. A 
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repercussão, mais uma vez, torna verdade um fato que nem sempre é verdade 

(Schukes, 2017).  

Jauss (1994), como já vimos acima, acredita que o valor decorre da percepção 

estética que a obra é capaz de suscitar. Situa o valor num elemento móvel: a distância 

estética, equivalente ao intervalo entre a obra e o horizonte de expectativas do público, 

que pode ser maior ou menor, mudar com o tempo, desaparecer (Zilberman, 2011).  

A principal arma teórica de Jauss (1994), já visto no Capítulo I sobre a teoria da 

recepção na Educação, também é referida na estética da mídia, em que o princípio da 

pergunta e resposta, definido metodologicamente como dialético (estabelece-se por 

meio do diálogo com o texto) e filosoficamente como ―horizonte‖ (reconstitui o 

horizonte de expectativas). Significa abordar a recepção da obra e o efeito por ela 

causado. O método contém três etapas: compreensão, interpretação e aplicação. A 

compreensão é fundamentada na lógica da pergunta e da resposta. Se o texto 

equivale a uma resposta, compreendê-lo significa chegar à pergunta à qual ele 

respondeu.  

Jauss (1994) transfere essa ideia para o plano histórico: a hermenêutica 

literária tem a tarefa de dar compreensão às obras do passado, reconstruindo o 

horizonte original. Por esse método, as três etapas são assim entendidas: o horizonte 

progressivo (compreensão) da experiência estética, que reconstitui a apreensão do 

texto através da leitura; o horizonte retrospectivo da compreensão interpretativa 

(interpretação), com a função de esclarecer detalhes, elucidar conjeturas e procurar 

sentidos, e leitura reconstrutiva (aplicação), conhecimento histórico, que localiza o 

texto na época, as mudanças por que passou e que provocou e o modo como foi 

assimilado no decorrer do tempo (Silva e Paz, 2014, p. 4). 

Para White (1998), a expressão Teoria da Recepção tem sido usada por muitos 

para caracterizar essa abordagem no estudo de audiência, mas considera que seria 

mais apropriado chamá-la Teoria da Interpretação da Audiência. 

Continua o mesmo autor, que a maneira como estas comunidades tomam 

alguns dos elementos significativos da mídia para construir sua cultura. Isto é, o 

estudo começa pela análise do significado que grupos particulares, informais fazem de 

uma determinada situação, mediante cadeias de interação social ou outros tipos de 

interpretação comunitária, Assim, as pesquisas enfocam áreas e processos de 

negociação - uma espécie de espaço constituído por agressão, resistência, sedução, 

boicote, debate e cumplicidade - entre a lógica da produção e a hegemonia, de um 

Iado, e a Iógica do consumo e construção da identidade na vida cotidiana, do outro 

(White, 1998, p. 59). 
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Barbero e Muñoz (1992) referem-se a este espaço de construção negociada de 

significados como uma área de zointerpretativa, os grupos sociais podem tomar um 

dado texto da mídia como ponto de partida, mas eles criam de fato outro texto. Os 

textos criados vão sendo retrabalhados no decorrer dos processos históricos e 

culturais, os quais vão dando outros sentidos às situações vividas. Esta ênfase nas 

mediações incorpora muitos dos aspectos das outras três abordagens e evita enfocar 

exclusivamente num único agente no processo de mediação, seja o texto do meio de 

comunicação, seja a tecnologia (canal), seja o receptor, por exemplo. 

Em lugar disso, conduz todos os atores do processo de comunicação a uma 

dinâmica de interações e enfoca a mudança contínua de definição da situação que 

todos estão constantemente criando e recriando (White, 1998, p.60).  

Morley (1992) relata que no começo dos anos 70, Half e o Centro para Estudos 

de Cultura Contemporânea (CECC) também realizaram uma ruptura radical com a 

explicação sobre a reação da audiência, das mensagens dos meios de comunicação a 

partir da linha dos usos e gratificações. Isso se deu em grande parte porque esta 

teoria fica no extremo oposto no modelo que destaca o poder ideológico da mídia e 

resultou na crença de que as pessoas são livres para escolher o que desejarem 

absorver da mídia e para fazer a interpretação que bem desejarem das mensagens 

que recebem. Conquanto as mensagens da mídia possam ter mais de um significado 

conotativo e as audiências sejam capazes de escolher entre um ou outro sentido, 

devem reconhecer que potencialmente toda sociedade tende a impor suas 

classificações de mundo sobre seus membros (Morley, 1992, p. 64). 

Popcorn (1993) já previa que o consumidor voltaria suas formas de consumo 

para si, o que pode ser percebido nas tendências: 

 Tendência 1 (em que o consumidor busca segurança e aconchego),  

 Tendência 2 (busca por segurança emocional) e, 

 Tendência 3 (onde o consumidor tem posses materiais pelo sentimento 

de merecimento). 

 Mas, de forma mais latente, o narcisismo está mais claramente exposto 

na tendência 4, denominada egonomia, que significa que o consumidor 

está centrado no ―eu‖. 

Vejamos um exemplo: A marca Skol tem conquistado novos mercados na 

última década, e as mudanças de branding e público ao longo das campanhas fizeram 

a marca assumir a liderança dentro do segmento de bebidas brasileiro. Atualmente, a 

Ambev detém 70% do marketshare brasileiro de cerveja, sendo dividido entre Skol e 

Brahma. Nos últimos dados divulgados no triênio passado, a marca Skol representa 

aproximadamente 30% do mercado nacional de cerveja (Rodrigues e Macedo, 2016). 
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Segundo Fabio Baracho, diretor de marketing da Skol, o público jovem é cada 

vez maior e coloca como um dos exemplos mais recentes de interação o patrocínio ao 

festival Lollapalooza. Sempre procurando surpreender o consumidor e a concorrência, 

a marca investe fortemente em entretenimento e inovação desde a sua criação, 

quando lançou a primeira cerveja em lata do Brasil, em 1971. Na área do 

entretenimento, a Skol deu seus primeiros passos patrocinando o Campeonato de 

Supercross em 1998 (Rodrigues e Macedo, 2016). 

Os maiores eventos e mais recentes são ―os festivais Lollapalooza e 

Tomorrowland, que envolvem um grande número de pessoas (em sua maioria, 

jovens)‖ (Rodrigues e Macedo, 2016, p. 169). Como patrocinadora do Lollapalooza, a 

Skol criou uma cerveja limitada e vendida apenas dentro do evento, a Skol Stage. 

Refereciam Rodrigues e Macedo (2016), após várias estratégias e campanhas 

de marketing e publicidade, a Skol se torna a cerveja mais consumida no Brasil, em 

2002. O público-alvo da Skol é de jovens (de 18 a 27 anos), e para atingir esse 

público, a marca investiu fortemente no marketing cultural.  

Em 2009, a marca realizou pela primeira vez o Skol Sensation, um festival 

repleto de experiências sensoriais e música eletrônica, se tornando uma das festas 

mais desejadas pelos jovens brasileiros. Um último evento que é essencial para a 

ascensão da marca é o Skol Facul, um circuito de festas e eventos universitários. No 

ano de 2013, o festival Lollapalooza foi patrocinado pela Heineken, uma das marcas 

de cerveja premium mais conhecidas no Brasil (Rodrigues e Macedo, 2016). 

Já o dissemos acima, que uma teoria importante dentro da área de 

comunicação é a Teoria Freudiana. Para Freud (1923/1996), existem três sistemas 

que definem uma pessoa: o id, o superego e o ego. O id opera de acordo com o 

princípio do prazer, é a nossa parte mais irracional, que só se importa com a 

gratificação imediata; o superego é o oposto do id, é a nossa consciência, nossa parte 

mais racional, que é arbitrada pelas regras da sociedade em que vivemos e o ego é o 

equilíbrio entre o superego e o id, é o que toma a decisão final entre seguir o id ou o 

superego.   

Por sua vez, o id está sujeito às influências somáticas, contendo no seu interior 

as necessidades instituais. Os instintos alimentam o id de energia, sem qualquer 

preocupação com uma organização estrutural, deixando-se levar apenas pelos 

instintos. O id não conhece nenhum julgamento de valor, desconhece o bem, o mal, a 

moralidade, pois não está ligado ao tempo e ao espaço; limita-se à satisfação do 

prazer (Souza, 2005). 

Esse sistema freudiano tenta achar um ―meio termo‖ entre o prazer e a 

consciência, para agradar ao id sem ferir as regras sociais, e é nesse sistema que 
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essa teoria se aplica ao marketing. O ego tenta equilibrar as demandas do id e as 

proibições do superego, se uma pessoa tem o desejo de algo inaceitável aos olhos da 

sociedade, o id vai em busca de uma alternativa viável para realizar seu desejo, 

―adquirindo o produto, a pessoa é capaz de experimentar o fruto proibido‖ (Solomon, 

2011, p. 241).  

Em um evento de música, por exemplo, o sistema id é o mais afetado, pois o 

consumidor está em sua busca do prazer. Se uma marca se relaciona com o id do 

consumidor, sem ferir o superego, tem a receita perfeita para ser lembrada pelo 

consumidor.  

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), durante o consumo, podem ocorrer 

sensações tanto positivas quanto negativas. Quando relacionamos um produto com 

uma festa onde o consumidor vai se divertir e entreter, esquecer dos seus problemas e 

apenas ter sensações agradáveis, estamos criando uma ligação positiva desse 

produto com o consumidor.  

A participação em actividades sociais é relacionada com o consumo superior 

de todas as substâncias psicoactivas e a participação dos jovens em actividades extra-

curriculares tem associado um consumo mais elevado de tabaco, cerveja, inalantes, 

depressores e estimulantes (Gonçalves, 2008, p. 20). 

 

 
Figura 8. Propaganda da cerveja Skol em família.  

Dados recolhidos de www.skol.com.br, abril/2019. 

Segundo Popcorn (1993), existem dez tendências que caracterizam a 

sociedade consumista. Para o estudo do caso Skol, pode-se aplicar a segunda 

tendência: a Aventura da Fantasia. De acordo com essa tendência, as pessoas 

procuram alguma forma de fugir da realidade e da monotonia do dia a dia, e é nesse 

instante que entra a indústria do entretenimento. 
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O compartilhamento informal e instantâneo de conteúdo estigmatizou a 

―propagabilidade‖ através das redes. Sem dúvida, as novelas e seriados na TV foram 

um estandarte para a pulverização e encontro de fãs nas redes. As comunidades 

virtuais, que fomentam a discussão em determinado seriado, por exemplo, desenvolve 

o complexo da narrativa instaurada no roteiro da trama, pois os fãs sugerem como 

poderiam ser a continuidade da trama e isto influencia a decisão dos produtores para 

os próximos episódios. Isto se chama ―engajamento transmídia‖, por se tratar da 

construção de um produto em diferentes mídias e no sentido de que voluntariamente 

os consumidores se dedicam horas em torno do assunto e isto gera a propagabilidade. 

(Jenkins, Green e Ford, 2014, p. 171). 

No entanto, a imagem mental a ser desenvolvida é construída como um 

produto/serviço, pois o consumidor a vê racionalmente como uma marca que visa 

conquistar sua atenção, que está ali para o persuadir em processos comunicacionais 

que podem não ser mais tão convincentes comparado a outros momentos da história: 

―A lógica por trás da obtenção de um público imaginado como passivo e em massa 

está entrando em colapso e a segmentação demográfica por idade e sexo está sendo 

questionada.‖ (Jenkins, Green e Ford, 2014, p. 194). 

Relata Souza (2013), todo o contexto de desigualdade social, miséria e 

problemas urbanos são reduzidos a um mero cenário, um pano de fundo que só existe 

para aqueles que passaram a usar crack, sendo ao mesmo tempo um destino e um 

efeito do crack. O crack passa a ser o grande agente do mal, causa motriz das 

mazelas urbanas, ameaça à integridade das famílias e desordem social. Estudos que 

investigam a relação entre mídia e o fenômeno do crack apontam para a construção 

de discursos sensacionalistas que buscam através de frases de efeito gerar uma 

espécie de pavor social em torno da temática.  

Segundo Romanini e Roso (2012) o tema crack é abordado em 15 edições da 

Revista Veja em 2012 e em 15 edições em 2011. Uma das principais estratégias da 

mídia é a inversão de papéis, onde a droga é posta no lugar de sujeito ativo e o sujeito 

no lugar de objeto passivo. Pesquisando uma série jornalística do principal jornal do 

Rio Grande do Sul, os autores destacam trechos que exemplificam esta estratégia. 

Nestes trechos o crack é apontado como diabólico, avassalador e dotado de intenções 

e movimentos próprios (Souza, 2013, p. 175). 

Tendencialmente, no ―Jornal a Folha de São Paulo, a cobertura jornalística foi 

se ampliando para além de matérias sobre crimes e ações policiais, que parecem 

predominar nos anos 1990 e começo dos anos 2000, para conceder ao crack o 

estatuto de um tema político, sobretudo a partir de 2012, marco inicial do período que 

constitui o foco principal da pesquisa‖ (Rocha e Silva, 2016, p. 253). Entretanto, para 
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além das diferenças ideológicas subjacentes a tais disputas, em um nível mais 

estrutural, o discurso parece se organizar em torno da sobreposição entre a 

animalização do usuário e a chamada à sua responsabilidade moral, categorias que se 

fazem presentes nas diversas posições do espectro ideológico, apesar de diferenças 

importantes de forma e de grau em que aparecem em cada uma delas. 

A condição de ―ralé estrutural‖ consiste em trajetórias individuais marcadas 

pela acumulação de desvantagens e exclusões em diferentes esferas sociais. Para 

Souza (2009), sua formação decorre essencialmente da constituição de um ―habitus 

precário‖ na esfera da socialização familiar primária, ou seja, de um conjunto de 

disposições para o comportamento que não atende às exigências de inclusão nos 

principais campos da sociedade, reproduzindo um tipo social que a sociedade, no 

limite, não reconhece como humano (Dutra e Henriques, 2016, p. 305). 

De acordo com Rocha e Silva (2016) ocorrem três focos jornalísticos: 

 O primeiro foi uma operação policial especialmente violenta, realizada na Cracolândia 

em janeiro, após um acordo entre a Prefeitura de São Paulo e o governo do Estado de São 

Paulo, no contexto do lançamento do programa do governo federal Crack, é possível vencer. 

Intensificava-se, ali, as disputas pelos dividendos políticos potencialmente advindos de um 

enfretamento mais bem-sucedido do problema. 

 O segundo foi a ―procissão do crack‖ resultante da proibição de que os usuários 

permanecessem parados nas calçadas, medida depois considerada ilegal, o que sinalizou a 

necessidade de complexificar a abordagem midiática e política do problema.  

 O terceiro foi justamente o tema da ―internação compulsória‖, que provocou um 

deslocamento de perspectiva ao enfatizar o crack mais como questão de saúde do que de 

polícia, embora permanecesse preso a uma suposta necessidade de ―limpeza‖ da cidade, 

alcançada através da coerção (Rocha e Silva, 2016).  

Já no ano de 2013, a análise identificou o lançamento do programa 

―Recomeço‖, do governo do Estado, como tema principal da cobertura sobre o crack. 

Na passagem entre 2013 e 2014, foi a relação entre o programa De Braços Abertos e 

a favelinha encravada no meio da Cracolândia que mais atraiu a atenção da Folha.  

Em meados de 2014, um cercadinho que a Prefeitura de São Paulo tentou 

instalar nas calçadas em que funcionavam as tendas de atendimento dos ―Braços 

Abertos‖ causou forte reação dos usuários e foi amplamente usado pela Folha no 

sentido de diluir as diferenças ideológicas entre a gestão da época e a de outros 

partidos, tentando atrair a administração para uma posição mais conservadora de 

assunção da necessidade de ―limpeza‖ do Centro (Rocha e Silva, 2016, p. 255). 

Convém problematizar a relação entre a Folha de São Paulo e as classes sociais no 

Brasil para entender o enunciatário preferencial de seu discurso sobre o crack.  

O principal referencial teórico para a análise é de Bourdieu (2007, p. 372), 

notadamente a sua interpretação do estatuto dos jornais no que chamou de campo da 
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produção ideológica. Nesse sentido, é muito importante situar a Folha de São Paulo 

naquele campo, a partir da forma como ela mesma entende ser o seu público: ―A 

maioria é branca, católica, casada, tem filhos e um bicho de estimação‖. (Folha de São 

Paulo, matéria sobre a pesquisa ―Perfil do Leitor‖, 11/11/2007). 

Na base do sistema de classificação prevalecente nas sociedades modernas, o 

controle sobre o próprio corpo é a principal linha divisória entre as diversas categorias 

de indivíduos, tal como pressuposto no conceito de estilização da vida e do que se 

pode ver como seu avesso, a animalização (Rocha e Silva, 2016). A suspeita é a de 

que a concentração de usuários no Centro da cidade é uma das razões para a 

importância do tema do crack na mídia brasileira, em contraste, por exemplo, com a 

situação do álcool, problema de alcance social muito maior.  

Analisando manchetes de matérias publicadas em revistas e jornais brasileiros 

do ano de 1998, Noto et al. (2003) mostram, por exemplo, a desproporção entre o 

destaque dado aos derivados de coca (9,2% das manchetes), que ocupavam o 

segundo lugar entre as drogas mais citadas, e o álcool, que aparecia em quarto lugar, 

com 8,6% (Noto et al., 2003, p. 12).  

Tratando da construção midiática da ideia de uma epidemia do crack, em 2012, 

Nappo et al. apresentam dados de pesquisa própria realizada entre estudantes, que 

não indicavam um crescimento do consumo proporcional ao destaque que o tema 

estava recebendo na mídia (Nappo et al., 2012). A visibilidade e a proximidade da 

Cracolândia contribuem decisivamente para torná-la um tema jornalístico da maior 

importância em São Paulo, a ponto de ter alcançado a pauta política e se tornado um 

marcador de posições ideológicas decisivas (Rocha e Silva, 2016, p. 262). 

O interesse demonstrado pela situação dos usuários não impede a adesão a 

uma visão animalizada sobre eles, tal como expressa nas palavras ―zumbis‖ e ―noias‖. 

E foi assim em muitos outros casos, nos quais eles foram retratados como ―rebotalhos 

humanos‖ (Folha de São Paulo, 5/1/2012), ―lixo humano‖ (Folha de São Paulo, 

7/1/2012), ―mortos-vivos‖ (Folha de São Paulo, 7/1/2012), ―farrapos humanos‖ (Folha 

de São Paulo, 7/1/2012) e a Cracolândia apareceu como ―aquário de podridão 

humana‖ (Folha de São Paulo, 15/5/2014), por exemplo. A universalidade dessa 

categoria, sua presença em discursos provenientes das diferentes posições 

ideológicas identificadas, indica que ela delimita o campo dos possíveis das tomadas 

de posição discursivas em relação ao crack (Rocha e Silva, 2016, p. 269). 

Continuam os mesmos autores, que, mesmo quando os leitores tentam ampliar 

o escopo da discussão sobre o crack para além da ideia de ―limpeza‖ da cidade, a 

visão animalizada dos usuários também pode se manifestar, como no exemplo a 

seguir: ―Na Cracolândia, as autoridades preferem ‗soluções mágicas‘, como dispersar 
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os viciados, em vez de mobilizar a sociedade para uma solução humana e integradora 

daqueles indivíduos (Rocha e Silva, 2016). A preocupação é geralmente 

patrimonialista, conforme evidenciam os protestos dos comerciantes ‗incomodados‘ 

com a visão decadente do lixo humano produzido por nós mesmos‖ (Folha de São 

Paulo, 7/1/2012).  

Ficção é, pois, a expressão em nível ideal para teoricamente delatar o mito 

instrumental da objetividade jornalística – segundo o qual a mídia teria apenas uma 

função mediadora entre o leitor e a realidade, ou seja, o fato seria apresentado 

enquanto realidade ―nua e crua‖, desprovido de qualquer caráter normativo, ideológico, 

interpretativo ou mesmo de seleção (Rodrigues, 2016, p. 2). 

A anchete de 18 de janeiro de 2014 dizia: ―Cracolândia volta a ter ‗procissão‘ 

de viciados após ação da Prefeitura. Limpeza de rua que concentrava consumo de 

crack leva usuários a procurar novo local‖. Explicando o cenário, a Folha lembrava que 

―a dispersão começou na manhã de ontem, quando assistentes sociais e funcionários 

de limpeza da Prefeitura retiraram os usuários de drogas e limparam a rua‖. (Rocha e 

Silva, 2016, p. 277). A ficção midiática pode ser pensada como uma espécie de 

narrativa estruturante e estruturada do real. Ela remonta à existência básica de um 

discurso, quer dizer, de um instrumento simbólico que se sirva da construção de 

sentido por meio de uma ―aparente‖ objetividade, através de significantes e 

significados e a revelação daquilo que simplesmente ―é‖. Nesse sentido, a ficção 

midiática, em seu conteúdo, engloba a função política por detrás da pretensa forma 

objetiva (Rocha e Silva, 2016).  

Essa tônica da realidade enquanto fator de legitimação do discurso e da 

seletividade tácita pode ser desvelada no instante em que uma análise relacional, de 

caráter totalizante, é posta em marcha, questionando desta forma os pressupostos 

básicos do fazer jornalístico, de sua inserção e função no mundo social, dos interesses 

próprios que enovelam as empresas capitalistas, produtoras das notícias-mercadorias 

(Rodrigues, 2016, p. 287). 

Na cobertura midiática do crack, a suposta falta de uma condição humana 

plena imputada ao usuário nunca chega ao ponto de corroer a ideologia liberal 

segundo a qual os indivíduos são os únicos responsáveis por sua situação. Mesmo 

nos momentos em que o discurso assume uma forma mais complexa, quando tende a 

reconhecer que o vício é uma ―doença‖ (questão de saúde) ou o resultado de uma 

trajetória moldada por condicionantes sociais (questão social), a reação moral a este 

ser que ―não se controla‖ imputa a ele todas as cobranças fundadas na expectativa de 

se estar diante de um ser humano ―pleno‖. Desta maneira, o usuário de crack, no 

Brasil, herda o pior de dois mundos (Rocha e Silva, 2016, p. 283). 
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As apreensões jornalísticas da experiência do uso de drogas reduzem 

indiscriminadamente o usuário de determinadas drogas, como o crack, ao drogado, 

quer dizer, a um símbolo de degradação, a um incapacitado para o mundo do 

―mercado‖, do ―trabalho‖, enfim, a um ser reduzido à condição de ―doente-criminoso‖, 

que necessita de auxílio – corretivo – dos empreendedores morais da sociedade, tanto 

médico quanto policial. Isso significa que a construção da identidade advinda por 

determinados setores, porta-vozes dos interesses dominantes, opera ao nível das 

virtualidades detidas por cada um e por camadas inteiras, não ao nível das infrações 

efetivas a uma lei efetiva, mas das cargas emotivo-sociais de comportamento que elas 

trazem à tona (Rodrigues, 2016, p. 291). 

Nenhuma droga é por si só boa ou má, nem faz de seu usuário um corpo dessa 

manifestação, trata-se de uma categoria social flexível, permeada pelas relações e 

processos históricos e sociais que impregnam as próprias formações discursivas sobre 

as drogas enquanto uma representação no tempo e no espaço. Ou seja, não há um 

sentido ou significado inerente à própria substância ou ao seu uso, como se tal 

classificação dependesse exclusivamente do componente químico ou dos efeitos 

farmacológicos e como se a noção de droga fosse precedente e independesse de 

qualquer representação; a outra se refere à condição histórica dessa relação, isto é, a 

noção de droga não se conforta em uma determinação irredutível e, portanto, inflexível 

ao tempo e as relações de poder (Rodrigues, 2016). 

Outra evidência ocorre na reportagem publicada no site da Rede Globo de 

Televisão e Internet no dia 18 de setembro de 2013: 

Está preso em Suzano, na Grande São Paulo, o namorado da auxiliar de enfermagem 

encontrada morta com os quatro filhos na madrugada desta terça-feira (17). A polícia acredita 

que a família tenha sido envenenada. Foi o próprio namorado, um boliviano de 33 anos, que 

avisou à polícia das cinco mortes.  

Ele passou a ser considerado suspeito porque a polícia descobriu que o boliviano, namorado da 

vítima, já tinha feito ameaças contra ela várias vezes. Na terça-feira (17) à tarde ele esteve no 

apartamento onde aconteceu a tragédia e participou de uma reconstituição. Pouco depois, foi 

preso [...] O local estava muito sujo e revirado. [...] A polícia desconfiou do boliviano porque ele 

tinha um histórico de ameaças contra a auxiliar de enfermagem. Ela fez três queixas de 

agressão, uma delas em 2011. A justiça aceitou os argumentos e decretou a prisão temporária 

para evitar que Alex fugisse durante as investigações (Flores, 2016). 

 

É em tom agressivo contra o princípio da presunção de inocência que a mídia 

neste caso imputa ao suspeito a autoria de um delito, que tempos mais tarde, 

descobriu-se que sequer existiu, tendo sido declarada uma fatalidade, pois a família 

não havia sido envenenada, mas sim asfixiada por um vazamento de gás no 

apartamento em que residiam (Dutra e Henriques, 2016). 
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O boliviano em entrevista ao Jornal ―O Estado de São Paulo‖, publicada no sítio 

da rede mundial de computadores em 27 de setembro de 2013, manifestou-se em 

relação às tais circunstâncias da seguinte forma: 

―Está todo mundo em cima de mim. Não deu tempo de fazer nada. Fiquei escondido. Achei uma 

injustiça falarem que eu era o culpado. Já falavam que eu era o boliviano assassino. Falei que 

não era eu desde o começo. Falaram que eu estava bêbado, mas eu não conseguia nem falar. 

Fiquei desesperado. Mas não estava bêbado‖. 

 

Provavelmente se este homem fosse a um júri, o clamor popular seria por sua 

condenação, apesar de estar evidenciado que não foi ele quem matou qualquer das 

pessoas que compunham o núcleo familiar, já que a mídia despejou sobre a sociedade 

informações de forma mais intensa sobre a sua ―culpabilidade‖ do que sobre a não 

ocorrência de qualquer ato criminoso que o envolvesse (Dutra e Henriques, 2016). 

Como dito, a divulgação de informações não é ilegal, mas sim imoral e 

sensacionalista, estabelecendo-se um embate ético entre regras constitucionais, quais 

sejam a liberdade de expressão e os direitos fundamentais da presunção de inocência, 

garantia da ampla defesa e contraditório e a própria intimidade dos envolvidos (Flores, 

2016). 

De fato, como considera Cosina (2016), a sociedade tem o direito de ser 

informada e os meios de comunicação devem cumprir com seu papel de informantes, 

porém devem ter como regra básica a garantia de que em o fazendo, resguardarão a 

inocência do acusado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 

Mas é necessário e urgente voltar à limpidez do essencial na determinação do 

papel da liberdade de informação como condição da democracia. A liberdade de 

informação está ao serviço dos indivíduos e do seu direito fundamental à liberdade, 

livres de viver e de desenvolver a personalidade de cada um, e, consequentemente, 

de se exprimir em movimento para o exterior e obter informação necessária (Gaspar, 

2011, p. 5).  

Mas, tendo sido sinónimo de libertação pela difusão do saber e do 

conhecimento, a comunicação revela hoje outra face, tornou-se presença obsidiante e 

ideologia opressiva de uma espécie de totalitarismo comunicacional tout 

communication (tudo é comunicação), podendo ter atingido verdadeiramente o limite 

do suportável. Impondo-se como obrigação absoluta e inundando todos os aspectos 

da vida, acaba por exercer uma verdadeira tirania, a tirania da comunicação 

(Ramonet, 1999). Tudo se modificou sob a influência do meio de informação 

dominante, a televisão (Gaspar, 2011, p. 5). 

Hoje, (Gaspar, 2011), se tiver atenção e cuidado na análise, vemos informação 

inexacta, pouco plural, construindo uma imagem virtual e distorcida da realidade, 
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criação de notícias e deformação dos acontecimentos em fluxos constantes, 

(Neuberger, 2010). ―Ramonet desenvolveu o conceito já em 1999, comunicação 

orientada pelas emoções com dados modificados, exagerados e descontextualizados, 

notícias a partir de acontecimentos fictícios ou inventados, recurso a frases feitas e a 

estereótipos‖ (Osorio, 2005, p. 3).  

Tudo a reforçar erros cognitivos dos destinatários da informação. Em particular, 

a distorção mediática da imagem da justiça é brutal. Imprensa, rádio e televisão, 

empurrados pelos estudos de opinião, constroem uma realidade que não é a 

reprodução do real, do sucedido, nem a antecipação do que poderá acontecer, mas a 

construção e a invenção do próprio facto, organizado segundo as pautas dominantes 

de cada contexto (Beneyto, 2010, p. 71). 

No fascínio pelo espectáculo, Gaspar (2011), fácil de cada acontecimento sem 

valor e sem contexto, os meios de comunicação desconceptualizaram a informação, 

mergulhando pouco a pouco numa vulgaridade próxima, por vezes, do patético. A 

informação, qualquer informação, mesmo que seja referida a factos ou a situações 

material e juridicamente complexas, é simplificável e simplificada, redutora, convertida 

em espectáculo de massa, condensada e esquematizada com desprezo pelo real e 

pela análise.  

O mimetismo mediático, com a replicação levada ao excesso e ad nauseam, 

produz um efeito «bola de neve», e a hiper-emoção, como figura característica da 

sobre-informação, em que o sensacional, o espectáculo e o pathos substituem o rigor 

conceptual e a consideração estrita dos factos, confrontam a leitura dos factos judiciais 

e a aplicação das soluções da lei, sobretudo no processo penal e nos campos de 

complexas emoções no domínio dos conflitos familiares, com espaços de desrazão, 

que impedem quer uma perspectiva externa da racionalidade crítica, quer uma atitude 

interna e institucional de informação (Gaspar, 2011, p. 6). 

Ressalta o mesmo autor (2011) que a comunicação e as mídias, sobretudo a 

televisão, transformaram a substância da informação, derivando da essência da 

democracia e do exercício necessário à saúde da democracia, para uma disformia 

pós-democrática, para não dizer democraticida, e pelo exagero e falta de rigor, ou 

como consequência da construção ou reconstrução abusiva da realidade, estão a criar 

o ambiente para a afectação dos modelos de vivência e de regras fundamentais das 

sociedades democráticas.  

Por isso, pela deriva que escolheram, muitos dos medias não podem ser vistos, 

hoje, pelo prisma dos princípios superiores em que a comunicação construiu a sua 

história e o seu papel essencial na consolidação da democracia, impondo-se, sem 

tabus ou receio de afrontar mitos, uma alteração de paradigma (Gaspar, 2011, p. 18). 
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Todavia, (Cunda e Silva, 2014, p. 246) na composição desse cenário ―temos a 

participação direta de um ator não estatal: os meios de comunicação. Desde o alarma 

de violência nas bocas de fumo até a defesa de uma terapêutica psi para o usuário, 

jornais, rádios, televisões, sites, cartazes e outdoors produziram uma verdade sobre o 

tema. Mais que isso, a mazela que uniu sujeitos ávidos por gozo, substratos de 

cocaína, violência e desespero foi despejada no jornal do meio-dia, servida na 

refeição‖. 

Alguns dos pressupostos da Psicologia Social Crítica propõem o 

aprofundamento das questões da ideologia, que se apresenta de diversas maneiras 

enquanto negativa e dinâmica; na comunicação, vinculada aos meios de comunicação 

social ou midiática, assim como na relação que a comunicação possui com a 

democracia e a ética; nas relações de poder, tendo sua expressão enquanto recurso; 

e na cultura, iluminada e compreendida a partir do referencial das relações sociais 

(Guareschi, 2012). 

O Governo Brasileiro lançou em 2019 a campanha publicitária durante a 

Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que realiza eventos em todo o país para 

discutir o tema e segue com inserções nos veículos de comunicação até o fim de julho 

Brasil, (OBID, 2019). 

Com o lema ―Você nunca será livre se escolher usar drogas‖, as publicidades 

na TV, no rádio, nas redes sociais, nas escolas e em lugares de grande circulação, 

como shoppings, vão colocar os jovens como protagonistas de suas próprias histórias. 

  

 
Figura 9. Campanha publicitária brasileira contra as drogas em 2019. 

Dados recolhidos do Ministério da Cidadania, Brasil, 2019.  
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A ideia é que eles estão no comando e podem adotar comportamentos de 

prevenção e autocuidado. Em contraponto, as pessoas que utilizam drogas podem 

perder o direito de escolha e ficar impedidas de realizar seus sonhos, devido à 

dependência química (Brasil, 2019). 

Uma das preocupações governamentais com a Mídia Brasileira está no item 

3.26 do Decreto n.º 9761/2019, quanto à Política Nacional de Controle do Tabaco. A 

iniciativa federal é a oferta online do Curso Compacta – Capacitação de Monitores e 

Profissionais das Comunidades Terapêuticas, promovido pela Secretaria Nacional de 

Cuidados e Prevenção às Drogas (SENAPRED) do Ministério da Cidadania do 

Governo Federal, que será executado pela Secretaria de Educação a Distância da 

Universidade Federal de Santa Catarina (SEAD-UFSC) e contará com a participação 

da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) na produção de conteúdos e 

acompanhamento do projeto do curso (Brasil, 2019). 

Também deverão ser tomadas as medidas administrativas, jurídicas e 

legislativas necessárias para que as restrições hoje existentes para os produtos do 

tabaco em geral, inclusive quanto às advertências e imagens de impacto dos 

malefícios causados pelo tabaco e seus derivados sejam aplicadas e cumpridas em 

relação a seus derivados, incluído o narguilé 22  com rigorosa fiscalização para 

aplicação das leis e das normas estabelecidas, especialmente quanto à proteção da 

criança, do adolescente e do jovem contra a informação e o material prejudicial ao seu 

bem-estar e à sua saúde (Brasil, 2019). 

Relata Varella (2019, p. 1) através de documentário sobre o trabalho de 

Médicos Sem Fronteiras com os refugiados sírios, que em todos os bares e 

restaurantes do Líbano não há preocupação com os fumantes passivos. ―Na maioria 

dos restaurantes, o equipamento para fumar o narguilé é levado à mesa do usuário 

por garçons jovens encarregados de acendê-lo‖. A operação é realizada introduzindo 

um dispositivo na embocadura da saída da fumaça, para aspirá-la com força três ou 

quatro vezes, antes de entregá-lo ao cliente. A nuvem de fumaça exalada depois de 

cada tragada é impressionante.  

Varella (2019), descreve que fazem tudo rapidamente, porque há usuários 

impacientes à espera‖. Nos restaurantes maiores, os rapazes devem repetir a 

operação 40, 50 vezes, num turno de trabalho. Com pouco mais de 20  anos, eles têm 

as maçãs do rosto e os lábios arroxeados dos fumantes de cigarros intoxicados pelo 

                                                
22

 Narguille é uma espécie de cachimbo de água de origem oriental, utilizado para fumar tabaco aromatizado e, 

ocasionalmente maconha ou ópio. A palavra narguille é originária do persa nargileh.  No Brasil comumente 
pronunciada como narguilé (Wikipédia, 2019).  
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monóxido de carbono e com a capacidade respiratória comprometida pela doença 

pulmonar obstrutivo-crônica. 

Continua o mesmo autor (2019), que a American Heart Association (AHA) 

publicou um boletim no qual reconhece que o narguilé é usado por milhões de 

pessoas, no mundo. Considera que a adição de sabores de balas e frutas ao tabaco e 

o ambiente das redes sociais criaram um cenário favorável à disseminação entre os 

adolescentes e ao conceito falso de que o compartimento com água pelo qual circula a 

fumaça aspirada, retém o material particulado associado aos principais malefícios do 

cigarro.  

Outro pensamento de Varella (2019, p.1) ―mágico é o de que o narguilé não 

causaria dependência química, como se a fumaça inalada não contivesse nicotina, a 

mais aditiva das drogas conhecidas‖. Segundo a AHA: ―Acumulam-se evidências de 

que o narguilé altera no curto prazo, a frequência cardíaca, o controle da pressão 

arterial, a oxigenação dos tecidos e a função vascular. O uso prolongado aumenta o 

risco de doença coronariana. Diversas substâncias nocivas (ou potencialmente 

nocivas) encontradas na fumaça do cigarro, também estão presentes no narguilé, 

frequentemente em níveis até mais altos‖ (Varella, 2019, p.1). 

Falando ainda de estética midiática, pode-se verificar sua ação de acordo com 

Siegel, Ross, Albers, DeJong, King e Naimi (2015) em que o marketing é cada vez 

mais reconhecido como um colaborador potencialmente importante para a ingestão de 

jovens, mas poucos estudos examinaram a relação entre exposição à publicidade e 

consumo de álcool entre jovens menores de idade no nível da marca. Examinar a 

relação entre a exposição específica da marca à publicidade de álcool entre jovens 

menores de idade e a prevalência de consumo de cada marca em uma amostra 

nacional de bebedores menores de idade.  

A relação entre a exposição no nível populacional de jovens de 12 a 20 anos 

de idade com publicidade de álcool específica de marca em revistas e programas de 

televisão nacionais e a prevalência de consumo de 30 dias, por marca, em uma 

amostra nacional de bebedores de menos de 13 anos de idade. A exposição de 

menores de idade à publicidade de álcool por marca em cada mês de 2011, medida 

em pontos de classificação bruta (GRPs, uma medida padrão de exposição à 

publicidade), obtida da GfK MRI (uma empresa de pesquisa de mídia) e da Nielsen 

para todas as questões nacionais medidas de revistas e todos os programas nacionais 

de televisão, respectivamente  (Siegel, Ross, Albers, DeJong, King e Naimi (2015). 

Jovens menores de idade têm cinco vezes mais chances de consumir marcas 

que anunciam na televisão nacional e 36% mais chances de consumir marcas que 

anunciam em revistas nacionais. A prevalência de consumo de uma marca aumentou 
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36% para cada aumento de 1,5, desvio padrão (50 GRPs) no adstock de televisão 

entre jovens menores de idade e 23% para cada aumento de 1,5, desvio padrão (10 

GRPs) no adstock de revista. Os autores sugerem que a publicidade ao álcool 

influencia um aspecto importante do comportamento de beber, escolha da marca, 

entre jovens que consomem álcool (Siegel, Ross, Albers, DeJong, King e Naimi, 

2015). 

Outra pesquisa relacionada às propagandas nas mídias eletrônicas realizada 

por Barry, Padon, Whiteman, Hicks, Carreon, e Crowell (2018), sobre evidências 

consideráveis de que a exposição ao marketing de álcool aumenta a probabilidade de 

os adolescentes iniciarem e participarem do consumo de álcool. Examinando 

especificamente o marketing de álcool gerado pela indústria que ocorre nas mídias 

sociais/plataformas de redes, analisando o conteúdo de anúncios promocionais de 

marcas de bebidas alcoólicas no Instagram.  

As postagens/atualizações pictóricas de cada perfil foram capturadas na tela e 

documentadas individualmente. As postagens aumentaram ao longo da semana e 

atingiram o pico na quinta e sexta-feira. O valor de produção dos posts examinados 

era geralmente alto, geralmente apresentando cor, textura, brilho, contraste, rostos e 

ação. Apelações de personagens e uso de gêneros voltados para jovens eram 

incomuns. Muitas das postagens usavam apelos de produtos e benefícios físicos ao 

consumo. Os posts também enfatizavam características de apelo gratificante: 

experiências emocionais positivas, conquista, individualidade e camaradagem. O 

recurso relacionado ao risco mais comumente codificado foi o uso inadequado (Barry, 

Padon, Whiteman, Hicks, Carreon, e Crowell, 2018).  
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PARTE II 

 

 

CAPÍTULO V – PARTIDA DA INVESTIGAÇÃO 
 

 

5.1. Apresentação da Problemática 

 

Como vimos na primeira parte deste trabalho, a dependência química tornou-

se, então, um problema de saúde pública, com sérios danos à saúde física e 

emocional da população (Leal; Abreu, 2008). No Brasil, várias foram às políticas 

implantadas sobre drogas para a prevenção, tratamento e redução de danos durante a 

sua história. 

As pessoas podem ser vulneráveis ao uso de drogas, ou resistir ao início do 

uso, de acordo com fatores de riscos ou de proteção que estas estão inseridas. E a 

mídia electrônica, hoje em dia, possui o elevado poder de estender a todas as classes 

sociais, a conscientização e esclarecimento sobre os prejuízos que o uso de 

entorpecentes causa ao ser humano.  

Para Gil (2019, p. 39) a formulação do problema deve ser um questionamento 

que assume contornos epistemológicos, e envolve os limites do conhecimento 

científico que precisa ficar claro, pois, à que medida que se pretende estudar um 

fenômeno cientificamente torna-se necessário afastar os ―juízos de valor‖.  

Muito se fala e muito se ouve falar sobre recuperar vidas que estão à margem 

da sociedade, à margem da própria vida, vistos como invisíveis, e destes comentários, 

e do trabalho que desenvolvemos durante muitos anos numa Comunidade 

Terapêutica, surgiu a questão da utilização das novas tecnologias para a 

conscientização, educação, esclarecimentos e ajuda junto à sociedade, no que 

respeita à prevenção do uso indevido de drogas.  

 

Mais concretamente, a pergunta de partida desta investigação foi a seguinte: 

Em que medida se usaram, ou não, as mídias eletrônicas nas políticas público-

privadas que visavam fazer a educação e prevenção do não uso de drogas no período 

investigado? 
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5.2. Objetivos da investigação 

 

 O objetivo de uma investigação define-se como sendo o alvo ou o propósito 

que é projetado ou planejado para ser atingido ou alcançado no encerramento do 

estudo, mediante ações e procedimentos epistemológica e metodologicamente 

justificados pela definição do problema (Rauen, 2013). Uma investigação de 

doutoramento geralmente compreende mais do que um objetivo. 

Desta forma, esta investigação pretendeu atingir os objetivos abaixo 

discriminados: 

Objetivo 1 (O1) – Identificar em que medida as políticas público-privadas 

contribuíram para a educação preventiva para o não uso de drogas.  

Objetivo 2 (O2) – Averiguar se as políticas público-privadas de educação 

preventiva atingiram seus objetivos. 

Objetivo 3 (O3) – Analisar a evolução do uso das mídias eletrônicas na educação 

preventiva no período investigado. 

Objetivo 4 (O4) – Constatar a existência de ações educativas midiáticas para 

prevenção das drogas nas diretrizes curriculares de base do Brasil. 

Objetivo 5 (O5) – Identificar os principais motivos para buscar o uso indevido das 

drogas. 

Objetivo 6 (O6) – Compreender a importância  dos vínculos  familiares para  evitar 

o uso indevido de drogas. 

Objetivo 7 (O7) – Identificar ações de educação preventiva com foco no indivíduo e 

seu contexto sociocultural que desestimulem o uso de drogas. 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A 

INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

 

6.1. Metodologia  

 

O procedimento metodológico objetiva planear o caminho a ser percorrido pelo 

pesquisador na busca de relacionar a teoria com a vivência. A metodologia dá origem 

ao método, e este, possibilita a pesquisa (Lourenço, 2010). Conforme Marconi e 

Lakatos (2017, p. 83), o método é ―o conjunto das atividades sistemáticas e racionais 

que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 

válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do pesquisador‖. Segundo Gil (2019) os métodos da Ciência 

Social tem como objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos. Também cita 

que o método é o caminho para se chegar a determinado fim. 

 A pesquisa é definida como processo formal e sistemático de desenvolvimento do método 

científico. Permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social, 

envolvendo o homem em seus múltiplos relacionamentos com outros homens e instituições 

sociais. (Gil, 2019). 

 

Pesquisa é, portanto, o caminho para se chegar à ciência, ao conhecimento. É 

na pesquisa que utilizaremos diferentes instrumentos para se chegar a uma resposta 

mais precisa (Junior e Junior, 2011, p. 238). Conforme Ribeiro (2008), o instrumento 

que o pesquisador utilizará para atingir resultados ideais será estipulado por ele 

mesmo. 

Cada Pesquisa Social tem um objetivo específico, e assim Selltiz, Jahoda, 

Deutsch e Cook (2006) classificam as pesquisas em três grupos: estudos 

exploratórios, estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses causais. Esta 

última é a classificação mais ―adotada na atualidade, com uma pequena alteração de 

nomenclatura: as pesquisas do último grupo serão denominadas explicativas‖ (Gil, 

2019, p. 23). Esta nossa investigação é uma pesquisa descritiva, pois tem como 

objetivo a definição de características de uma determinada população e fenômeno 

(respectivamente, toxicômanos e o uso das mídias na prevenção do não uso de 

drogas) e o estabelecimento de relação entre as diversas variáveis enunciadas acima 

(ver Gil, 2017). 

Na pesquisa descritiva, salientam-se aquela que tem por objetivo estudar as 

características de um grupo, ou que se propõe estudar o nível de atendimento de 
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órgãos públicos de uma determinada comunidade. A pesquisa descritiva visa descobrir 

a existência de associação entre variáveis que vão muitas vezes além da simples 

identificação da existência de relação entre variáveis, pretendendo determinar a 

natureza dessa relação; nesse caso tem-se uma pesquisa descritiva que se aproxima 

da pesquisa explicativa (Gil, 2019, p. 28). Nessa linha de pensamento, Triviños (2009), 

expõe que os estudos descritivos não ficam simplesmente na coleta, ordenação, 

classificação dos dados, eles podem estabelecer relações entre variáveis.  

Uma pesquisa pode ser transversal (Rauen, 2013) em que consiste numa única 

coleta de dados em um período específico de tempo de pelo menos dois grupos, de 

modo a se obter um retrato instantâneo ou sincrônico dos seres ou objetos a serem 

investigados. Em outras palavras, avalia-se em uma única mensuração a mesma 

variável em grupos diferentes de sujeitos. 

Já a pesquisa científica ―é a exploração, a inquirição e é o procedimento 

sistemático e intensivo que têm por objetivo descobrir, explicar e compreender os fatos 

que estão inseridos ou que compõem uma determinada realidade‖ (Barros e Lehfeld, 

2003, p. 30). 

A pesquisa é possível a partir do momento em que o pesquisador tem uma 

problemática e elabora objetivos que irão responder ao problema instigado. 

A pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa, que tem a ver com a forma 

como são analisados os dados obtidos na investigação e depende dos instrumentos 

de coleta de dados a serem empregados. 

A pesquisa qualitativa, para Derlandes, Gomes e Minayo (2009), responde a 

questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 

espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem 

ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Porém, Alves (2011), a análise qualitativa, por ser exploratória, adquire 

limitações para o processo de tomada de decisão. Ao passo que a pesquisa 

quantitativa, pelo universo da amostra, permite identificar tendências mais gerais de 

manifestações, consequentemente, um melhor posicionamento para as decisões 

gerenciais (Silva, Lopes e Braga Junior, 2014). 

Já a pesquisa quantitativa aproxima-se da abordagem estatística na coleta, na 

análise e na apresentação dos dados. As formulações e as hipóteses derivadas deste 

método se apoiam em evidências numéricas, para o qual é preciso estudar grupos 

relativamente grandes de pessoas como uso de software de organização dos dados 

obtidos, geralmente por questionários ou formulários. A forma mais sofisticada na 
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abordagem quantitativa faz uso de testes para verificar a pertinência dos instrumentos 

de coleta de dados (Veal, 2011). 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas 

sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região 

"visível, ecológica, morfológica e concreta", a abordagem qualitativa aprofunda-se no 

mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não 

captável em equações, médias e estatísticas (Derlandes, Gomes, e Minayo, 2009). O 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente 

(Derlandes, Gomes, e Minayo, 2009). 

 

A metodologia aplicada nesta investigação envolveu uma metodologia mista, 

e como afirmam Shaffer e Serlin (2004), os métodos qualitativos e quantitativos são, 

em última análise, os métodos para garantir a apresentação de uma amostra 

adequada. Referem estes autores que ambos os métodos constituem tentativas para 

projectar um conjunto finito de informação para uma população mais ampla: uma 

população de indivíduos no caso do típico inquérito quantitativo, ou uma colecção de 

observações na análise qualitativa: 

O objectivo em qualquer análise é adequar a técnica à inferência, a afirmação à comprovação. 

As questões que se colocam a um investigador são sempre: Que questões merecem ser 

levantadas nesta situação? Que dados poderão lançar luz sobre estas questões? E que métodos 

analíticos poderão garantir afirmações, baseadas em dados, sobre aquelas questões? 

Responder a estas questões é uma tarefa que envolve necessariamente uma profunda 

compreensão das potencialidades e limites de uma variedade de técnicas quantitativas e 

qualitativas (Shaffer e Serlin, 2004, p. 23).  

 

Para Costa (2013), uma pesquisa multimétodo combina técnicas qualitativas 

(entrevistas e observação participante) e quantitativas (análise de fontes secundárias, 

realização de inquéritos), embora com um protagonismo claro das metodologias 

qualitativas.  

Esta metodologia de pesquisa pode ser vista como uma metodologia mista que 

se expressa não no sentido de integrar as duas formas de inquérito, mas no sentido de 

utilizar características associadas a cada uma dessas formas. 

No Quadro 11 apresentam-se os diferentes aspectos das abordagens 

quantitativa e qualitativa considerados nos procedimentos metodológicos das 

investigações, segundo Morais e Neves (2007, p. 2). 
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Quadro 11 

Posição epistemológica de investigação 

  
Fonte: Morais e Neves, 2007. Departamento de Educação e Centro de Investigação em 

Educação Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

A definição e as características dos instrumentos utilizados para a coleta de 

dados na nossa investigação que foram a observação, a entrevista e o questionário, 

podem ser vistas no Quadro 12. 

 

Quadro 12 

Instrumentos utilizados para a coleta de dados 

Instrumento Classificação Características do instrumento 

Observação Sistemática 
 
 
 
Não – Sistemática 
 
 
 
Estruturada 
 
 
 
Não – Estruturada  

 escolher as ações a serem observadas; 

 comunicar os sujeitos que serão 
observados; 

 planejar a observação, registrar a 
observação por escrito ou gravada em 
imagens; 

 conduta do observador de não 
interferência na situação observada; 

 ler o registro da observação; 

 socializar com os sujeitos observados. 

Entrevista Estruturada 
 
Semiestruturada 
 
 
Não – Estruturada 

 possibilita a obtenção de dados 
referentes; 

 obtenção de dados em profundidade 
acerca do comportamento humano; 
dados suscetíveis de classificação. 

Questionário  Aberto Não existem categorias preestabelecidas. 

 Fechado Existem categorias preestabelecidas. 

 Múltipla escolha Perguntas fechadas que apresentam uma série de 

possíveis respostas, facetas do mesmo assunto. 

Fonte: Marconi e Lakatos, 2017, Thompson, 1992 e Costa 2013. 
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O instrumento de observação permite recuperar e registrar o aspecto exterior 

das ações e não a sua intencionalidade. Para a pesquisa de intervenção em que se 

procura compreender é importante que esse instrumento seja complementado por 

uma entrevista (USP, 2012). 

Gil (2019) destaca que na observação os fatos são percebidos de forma direta, 

sem que haja qualquer tipo de intermediação, sendo considerada uma vantagem, em 

comparação aos demais instrumentos. Para Marconi e Lakatos (2017, p. 190) a 

observação ―utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. 

Consiste em ver, ouvir e examinar fatos ou fenômenos‖. É considerada observação 

científica quando é planejada sistematicamente; registrada metodicamente; sujeita a 

verificações e controles sobre a validade e segurança (Selltiz, Jahoda, Deutsch e 

Cook, 2006). 

Há vários tipos de observação, depende do tipo de participação do observador, 

conforme refere Costa (2013): 

• Participante: consiste na participação real do pesquisador com a 

comunidade ou grupo. Em geral são apontadas duas formas: 

 Natural - o observador pertence à mesma comunidade ou grupo que 

investiga. 

 Artificial - o observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter 

informações.  

• Não participante: o observador toma contato com a comunidade, grupo ou 

realidade estudada, mas sem integrar-se a ela - permanece de fora (Costa, 

2013). 

 

A observação deve seguir alguns passos para que os dados sejam coletados 

com maior validade e segurança (Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook, 2006), e que 

sintetizámos no Quadro 12, e agora descrevemos mais pormenorizadamente: 

 escolher as ações a serem observadas em função do que se quer 

investigar e do tempo disponível;  

 comunicar aos sujeitos que serão observados, isto porque na pesquisa 

de intervenção o sujeito pesquisado é considerado parceiro, do contrário a 

mudança a ser promovida pela intervenção não tem efeito e o 

comprometimento da pesquisa com a realidade local deixa de existir. No 

momento de comunicar aos sujeitos é importante informar as decisões 

tomadas sobre o roteiro da observação, o tempo e o meio utilizado para o 

registro. 
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 planejar a observação construindo um roteiro detalhado do que se quer 

observar. 

 registrar a observação por escrito ou gravar em imagens. O registro 

escrito tem vantagens para a observação de ambientes com muitas pessoas, 

pois é possível rapidamente anotar tanto informações sobre o movimento como 

sobre a fala das pessoas que vêm de lugares distintos do espaço em que se 

desenrola a ação. A filmagem exige um deslocamento da câmara e este não 

pode ser rápido, para que não se perca a nitidez. 

 considerar a conduta do observador de não interferência na situação 

observada, e, ao mesmo tempo, de autoanálise sobre suas emoções e 

sentimentos no momento da observação. É importante registrar as emoções 

sentidas para verificar no que elas podem contaminar a interpretação do que foi 

observado. 

 ler o registro da observação, transcrever, se for o caso, as gravações, 

fazer uma primeira análise e preparar questões para mostrar o material aos 

sujeitos observados. 

 socializar com os sujeitos observados para que sejam explicitadas as 

intencionalidades dos atos registrados e para que os próprios atores possam 

refletir e questionar suas ações e práticas. Essa complementação pode ser 

uma entrevista, quando o sujeito observado é um só, ou uma conversa em 

grupo, nos moldes do grupo operativo ou do grupo focal (USP, 2011). 

 

Por último, dizer que a observação apresenta as seguintes vantagens e 

limitações, segundo Gil (2019) e Marconi e Lakatos (2017, pp. 191-192): 

Vantagens: possibilita meios diretos e satisfatórios para estudar uma ampla 

variedade de fenômenos; propicia a coleta de dados sobre um conjunto de atitudes 

comportamentais; permite obter dados não contemplados em questionários e 

entrevistas. 

Limitações: a presença do pesquisador pode provocar alterações no 

comportamento dos observados; os acontecimentos podem ocorrer simultaneamente, 

dificultando a coleta dos dados; fatores imprevistos podem interferir na tarefa do 

pesquisador; algumas informações podem não ser acessíveis ao pesquisador. 

Com o decorrer do tempo, a antropologia passou a exigir das pesquisas mais 

que números, mas sim informações que possibilitem uma visualização mais profunda 

e responsável diante das relações e peculiaridades de cada grupo social. A partir 

daí surgiu um novo método de pesquisa conhecida por pesquisa qualitativa ou 

investigação etnográfica. 
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A etnografia baseia suas conclusões nas descrições do real cultural que lhe 

interessa para retirar delas os significados que têm para as pessoas que pertencem a 

essa realidade. Isso obriga o sujeito e o investigador a uma participação ativa onde se 

compartilham modos culturais, e onde o pesquisador não fica fora da realidade que 

estuda (Triviños, 2009, p. 121).  

Na visão de Bourdieu (1999), o sociólogo deve fazer, às vezes, de parteiro, na 

maneira como ele ajuda o pesquisado a dar o seu depoimento, deixando o pesquisado 

se livrar da sua verdade. Este autor considera que a entrevista é um exercício 

espiritual, é uma forma do pesquisador acolher os problemas do pesquisado como se 

fossem seus. É olhar o outro e se colocar no lugar do outro. Portanto o sociólogo deve 

ser rigoroso quanto ao seu ponto de vista, que não deixa de ser um ponto de vista de 

um outro ponto de vista, o do entrevistado (Boni, Quaresma, 2005). 

 

Sobre a entrevista nas Ciências Sociais, e não só para os sociólogos, segundo 

Gil (2019) ela é uma forma de diálogo em que uma das partes busca coletar dados e a 

outra se apresenta como fonte de informação. Ela é um ―Encontro entre duas pessoas, 

a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto‖ 

(Marconi e Lakatos, 2017, p. 195). 

Mais concretamente, segundo Gil (2019), a entrevista: a) possibilita a obtenção 

de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social; b) é uma técnica muito 

eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento 

humano; c) os dados obtidos são suscetíveis de classificação e, às vezes de 

quantificação (Gil, 2019). 

A entrevista pode ser feita individual e em grupo (com a vantagem de 

economizar tempo), mostrar percepções diferentes, sendo uma ocasião teoricamente 

informal e descontraída onde uma pessoa ou grupo avalia e forma uma opinião acerca 

de um ou mais indivíduos (Carvalho, 2013; Leite 2008), e um painel consiste na 

repetição de perguntas aos mesmos indivíduos, de tempos a tempos, a fim de estudar 

a evolução das opiniões (Marconi e Lakatos, 2017). 

Em levantamento bibliográfico sobre o uso de entrevista na pesquisa em 

educação, a pesquisadora Ana Cláudia Sacramento, da USP (2012), esclarece que de 

uma forma ampla a entrevista é um instrumento de pesquisa que visa obter 

informações de interesse a uma investigação. O pesquisador formula perguntas 

orientadas, com um objetivo definido, para identificar diferentes variáveis e suas 

relações, orientar outras fases da pesquisa, coleta de dados para uma pesquisa 

preliminar (USP, 2012). 
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Bourdieu (1999) refere que os pesquisados mais carentes geralmente 

aproveitam essa situação para se fazer ouvir, levar para os outros sua experiência e 

muitas vezes é até uma ocasião para eles se explicarem, isto é, construírem seu 

próprio ponto de vista sobre eles mesmos e sobre o mundo. Por vezes esses 

discursos são densos, intensos e dolorosos e dão um certo alívio ao pesquisado. 

Alívio por falar e ao mesmo tempo refletir sobre um assunto que talvez os reprimam. 

Neste caso pode-se até dizer que seja uma autoanálise provocada e acompanhada. 

Segundo Thompson (1992) no processo de organização e de execução da 

entrevista há alguns princípios básicos:  

 Preparação de informações básicas, por meio de leitura ou de outras 

fontes; 

 Perguntas simples e diretas em linguagem comum; 

 A escolha do local da entrevista deve ser de agrado do entrevistado; 

 Explicar sucintamente o objetivo da pesquisa; 

 Perguntar se a entrevista pode ser gravada; 

 Observar a qualidade da gravação; 

 Manter em segundo plano, fazendo gestos e evitando comentários para 

fluir as respostas do entrevistado; 

 Evitar interromper a resposta mesmo que não tenha nada a ver com a 

pergunta para não inibir o entrevistado; 

 Ficar atento ao que o entrevistado diz e, se for o caso, pedir para que 

ele volte a alguns assuntos pelos quais passou rapidamente. 

 Ter clareza sobre até onde chegou à entrevista; 

 Fazer uma entrevista entre 1:30 ou 2:00 horas, mesmo que tenha que 

deixar para outro dia; 

 Registrar o material coletado e submetê-lo posteriormente ao 

entrevistado para que ele tome conhecimento daquilo que foi anotado e 

compreendido por você, deixando-o à vontade para reaver alguns pontos que 

podem ter sido mal interpretados. O conhecimento de como proceder na 

entrevista ajuda sua flexibilidade, seu objetivo e sua organização, deixando 

confortável tanto o entrevistador como o entrevistado (Thompson, 1992). 

 

 Para Marconi e Lakatos (2017, p. 198) e Gil (2019, pp. 110-111) as vantagens 

e limitações da entrevista são sucintamente as que podem resumimos no Quadro 13. 
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Quadro 13 

Vantagens e limitações da entrevista 

Vantagens Limitações 

 Não exige que a pessoa entrevistada 

saiba ler e escrever; 

 oferece flexibilidade, pois o entrevistador 

pode esclarecer o significado das 

perguntas e adaptar-se mais facilmente 

às pessoas e às circunstâncias em que 

se desenvolve a entrevista; 

 possibilita captar a expressão corporal 

do entrevistado, bem como a tonalidade 

de voz e ênfase nas respostas; 

 há possibilidades de conseguir 

informações mais precisas, podendo ser 

comprovadas, de imediato, as 

discordâncias; 

 possibilita a obtenção de dados 

referentes aos mais diversos aspectos 

da vida social, como também a obtenção 

de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano; 

 os dados obtidos são suscetíveis de 

classificação e de quantificação. 

 Os custos com o treinamento de 

pessoal e para aplicação das 

entrevistas; 

 pequeno grau de controle referente a 

uma situação de coleta de dados; 

 geralmente ocupa muito tempo; 

incompreensão do entrevistador sobre 

o significado das perguntas; 

 a falta de motivação do entrevistado 

para responder as perguntas; 

inadequada compreensão do 

entrevistado do significado das 

perguntas; 

 inabilidade ou mesmo incapacidade do 

entrevistado para responder 

adequadamente; 

 disposição do entrevistado em fornecer 

as informações necessárias; 

 influência exercida, consciente ou 

inconscientemente, pelo pesquisador, 

devido ao seu aspecto físico, suas 

atitudes, idéias, opiniões, etc.; 

 fornecimento de repostas falsas ou 

retenção de dados importantes 

receando que a identidade do 

entrevistado seja revelada. 

Fonte: Marconi e Lakatos (2017, p. 198) e Gil (2019, pp. 110-111). 

 

Conforme Gil (2019, p. 13) ―escalas sociais são instrumentos construídos com 

o objetivo de medir a intensidade das opiniões e as atitudes da maneira mais objetiva 

possível‖. Para o autor, a principal dificuldade desse tipo de instrumento é a 

necessidade de transformação de fatos vistos como qualitativos em fatos quantitativos. 

Em relação ao formulário da entrevista, segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 

212) ―é o contato face a face entre pesquisador e informante, sendo o roteiro de 

perguntas preenchido pelo pesquisador no momento da entrevista‖. Segundo Gil 

(2017) o formulário, como instrumento de pesquisa, encontra-se entre o questionário e 

a entrevista, sendo indicado para pesquisas de opinião pública e de mercado. 
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Gil (2019) ressalta que, no instrumento da entrevista, os participantes deverão 

dispor de um tempo maior, pois após a aplicação das questões, o pesquisador deverá 

conversar com o informante sobre as perguntas de forma geral. 

 Marconi e Lakatos (2017, pp. 212-213) apontam as vantagens e as limitações 

em relação ao formulário (Quadro 14). 

 

Quadro 14 

Vantagens e as limitações em relação ao formulário da entrevista 

Vantagens Limitações  

 Pode ser utilizado em todos os 

segmentos da população; 

 a presença do pesquisador favorece o 

esclarecimento de eventuais dúvidas; 

 flexibilidade para ajustar as 

necessidades da situação; consegue 

extrair dados complexos; 

 facilita a aquisição de um número 

representativo de participantes; 

 possibilidade de uma uniformidade nos 

símbolos utilizados no momento do 

preenchimento. 

 Oferece menos liberdade nas respostas, 

devido ao contato com o entrevistador; 

 oferece risco de distorções por parte do 

entrevistador; 

 pouco tempo para os entrevistados 

pensarem na resposta; 

 pode haver insegurança nas respostas 

devido à identificação do informante; 

 os participantes podem estar em 

localidades distantes, gerando dificuldade 

quanto ao tempo e ao gasto financeiro. 

Fonte: Marconi e Lakatos (2017, pp. 212-213). 

 

De acordo Thompson (1992), a entrevista divide-se em:  

 Estruturada: o entrevistador segue um roteiro previamente 

estabelecido. Não é permitido adaptar as perguntas a determinada situação, 

inverter a ordem ou elaborar outras perguntas. 

 Não Estruturada: o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada 

situação em qualquer direção. Permite explorar mais amplamente uma 

questão.  

 Semiestruturada: focalizada em um assunto com roteiro com 

perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista. Faz emergir informações de forma 

mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas Manzini (1990/1991, p. 154). 

 A entrevista projetiva: centrada em técnicas visuais, isto é, a utilização 

de recursos visuais onde o entrevistador pode mostrar: cartões, fotos, filmes, 

ao informante. Esta técnica permite evitar respostas diretas e é utilizada para 
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aprofundar informações sobre determinado grupo ou local (Honnigmann, 1954 

citado por Minayo, 1993). 

 

A entrevista estruturada também conhecida como questionário, é ―uma 

entrevista construída com tais perguntas pré-formuladas‖ (Richardson, 2015, p. 161). 

Por este motivo é também conhecida por entrevista dirigida. Nessa modalidade o 

entrevistador já deve utilizar-se de um questionário, este será respondido através de 

alternativas, geralmente sucintas, que de antemão já devem conter a possível 

resposta do entrevistado, esse método é seguidamente utilizado em pesquisas 

quantitativas. 

Diante do desafio investigatório, a entrevista não-estruturada, também 

conhecida como entrevista de profundidade, vem ganhando espaço no contexto de 

pesquisa científica, pois utilizando-se destes métodos, é possível analisar com maior 

proximidade a realidade interna de um grupo social (Almeida, 2008).  

Diferentemente da entrevista estruturada que obtém informações superficiais e 

transmite uma comunicação um tanto quanto pressionada em ambas as partes 

(entrevistador e entrevistado), visto que a entrevista é realizada com questionários e 

alternativas pré-estruturadas, esta nova metodologia apresenta uma sensação de 

liberdade ao entrevistado, que por sua vez transmite a informação de maneira quase 

espontânea, dessa forma a distância é reduzida, o contato e a interação entre 

entrevistador e entrevistado permitem um aprofundamento no tema objetivado.  

Continua o mesmo autor, em que esse novo processo pesquisador é 

administrado pelo entrevistador e todas as informações são compartilhadas de parte a 

parte, onde é possível desenvolver uma análise qualitativa.  

Os métodos de realização da entrevista não-estruturada (Almeida, 2008) 

podem variar de acordo com a objetivação, podendo ser classificadas: 

 entrevista não-diretiva - A primeira se apresenta com entrevistador 

administrando o transcurso da experiência, este deve sempre estabelecer uma 

relação de espontaneidade. O ―guia― possui temas previamente definidos que 

são oferecidos ao entrevistado como sugestões, sempre sucintamente 

convidando-o expor sobre os temas sugeridos, como ―O senhor gostaria de 

comentar sobre o uso de drogas?‖, que por sua vez pode aceitar ou não falar 

sobre os temas. Alguns passos devem ser seguidos pelo entrevistador para 

obter os resultados objetivados, como conhecer o perfil completo do 

entrevistado, tais como formação educacional, histórico, trabalho, idade, 

localização, etc (Richardson, 2015).  
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Pontos importantes para uma boa entrevista não-diretiva: valorizar as 

respostas do entrevistado, mostrar-se interessado, atento na informação. Nunca 

interromper o processamento de um raciocínio do entrevistado, amenos que haja um 

silêncio peculiar que expresse uma falta de recursos para uma resposta. Neste caso o 

entrevistador retoma a algum tema já desenvolvido e cita uma questão já comentada 

pedindo mais esclarecimentos sobre ela, apenas para manter conectado o ciclo da 

entrevista, a retomada a um tema também deve ser utilizada em casos de o mesmo 

não ter sido desenvolvido satisfatoriamente, demonstrando sempre solícito e 

cooperante com a realização da entrevista (Richardson, 2015). 

Desta forma, o mesmo autor (2015) relata que os passos acima descritos, a 

entrevista não-estruturada pode alcançar resultados expressivos e claros diante de 

pesquisas científicas sociais, além de poder desempenhar um papel fundamental nas 

políticas públicas voltadas ao âmbito social, pois seus resultados se aproximam mais 

da verdadeira realidade do entrevistado. 

 entrevista guiada - busca obter pontos de vista do entrevistado sobre 

determinado assunto, como em casos de temas críticos em que o interesse 

está em avaliar os argumentos dos entrevistados, o entrevistador de antemão 

elabora um esquema de temas a serem trabalhados pelo entrevistado, os 

métodos assumidos pelo entrevistador passam a ser mais esquemáticos, este 

deve antecipadamente organizar um tema-título e subtemas que dão suporte 

ao principal, esta grade temática (guia) é repassada ao entrevistado entrevista 

(Richardson, 2015).  

Um esquema de tópicos deve ter certo bom senso, e em sua formulação 

diversos cuidados são essenciais como os exigidos na entrevista não-diretiva, pois se 

aproxima relativamente com a entrevista guiada e, também, outros passos devem ser 

utilizados pelo entrevistador: 

 Apresentar-se e esclarecer as motivações que levam a realização da 

entrevista; 

 Pedir permissão ao entrevistado que a comunicação seja gravada, em 

caso de recusa deve ser transcrita; 

 Oferecer anonimato da informação; 

 Mostrar-se neutro quanto a opiniões sobre a temática; 

 Conhecer previamente a realidade vivida pelo entrevistado; 

 Entender a posição do entrevistado em recusar a comentar sobre 

algumas perguntas, mas sempre ressaltando a importância da opinião buscada; 
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 Sempre colocar-se na posição do entrevistado quanto à formulação dos 

temas; 

 O entrevistado deve sentir-se livre a interromper a entrevista; 

 Não delimite tempo para as respostas; 

 Não agir como apresentador, mas administrar apenas guiando o 

entrevistado a expressar opiniões sobre algum tema; 

 Trabalhar temas mais delicados no final do diálogo, supondo que a 

comunicação esteja melhor desenvolvida (Richardson, 2015, p.172). 

Para Triviños (2009, p. 146) a entrevista semiestruturada tem como 

característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que 

se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas 

hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria 

colocado pelo investigador-entrevistador.  

A entrevista semiestruturada, ―[...] favorece não só a descrição dos fenômenos 

sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]‖ além de 

manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 

informações (Triviños, 2009, p. 152). 

  De acordo com Costa (2013), as diretrizes para fazer a entrevista são: 

 contato inicial: clima amistoso; objetivos. 

 formulação das perguntas: de acordo com o tipo (estruturada: seguir 

roteiro; não estruturada: deixar entrevistado à vontade); uma pergunta de cada 

vez; começar pelas que não tenham probabilidade de ser recusadas; evitar 

perguntas sugestivas ou que induzam. 

 registro das respostas: anotação simultânea, gravador (caso o 

entrevistado concorde).  

 término entrevista: clima de cordialidade; aprovação por parte do 

informante.  

Outro instrumento de pesquisa é o questionário, que Marconi e Lakatos 

(2017, p. 201) definem como sendo ―um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador‖. 

Conforme Marconi e Lakatos (2017, pp. 201-202) e Gil (2019, p. 121) as 

vantagens e limitações (Quadro 15) no uso de questionários são: 
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Quadro 15 

Vantagens e limitações no uso de questionários 

Vantagens Limitações 

 Atinge grande número de pessoas 

simultaneamente; 

 abrange uma extensa área geográfica; 

 economiza tempo e dinheiro; não exige 

o treinamento de aplicadores; 

 garante o anonimato dos entrevistados, 

com isso maior liberdade e segurança 

nas respostas; 

 permite que as pessoas o respondam no 

momento em que entenderem mais 

conveniente; 

 não expõe o entrevistado à influência do 

pesquisador; obtém respostas mais 

rápidas e mais precisas; 

 possibilita mais uniformidade na 

avaliação, em virtude da natureza 

impessoal do instrumento; 

 obtém respostas que materialmente 

seriam inacessíveis. 

 Pequena quantidade de questionários 

respondidos; 

 perguntas sem respostas; exclui pessoas 

analfabetas; 

 impossibilita o auxílio quando não é 

entendida a questão; 

 dificuldade de compreensão pode levar a 

uma uniformidade aparente; 

 o desconhecimento das circunstâncias 

em que foi respondido pode ser 

importante na avaliação da qualidade das 

respostas; 

 durante a leitura de todas as questões, 

antes de respondê-las, uma questão pode 

influenciar a outra; 

 proporciona resultados críticos em 

relação à objetividade, pois os itens 

podem ter significados diferentes para 

cada sujeito. 

Fonte: Marconi e Lakatos (2017, pp. 201-202) e Gil (2019, p. 121). 

Os questionários são instrumento de investigação que visa recolher 

informações baseando-se, geralmente, em um grupo. Ele se torna útil quando 

pretende recolher informação sobre um determinado tema.  

Segundo Gil (2019, p. 121) ―a construção do questionário consiste basicamente 

em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos‖. A 

importância dos questionários passa também pela facilidade com que se interroga um 

elevado número de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. Entretanto, 

Costa (2013) para que o questionário seja eficiente, ou seja, as respostas sejam 

confiáveis, é preciso tomar alguns cuidados: 

 A formulação de cada uma das perguntas, em linguagem clara e 

objetiva; 

 A montagem da sequência de perguntas; 

 A testagem das perguntas para saber se de fato elas trarão as 

informações que se quer; 

 A definição do universo dos respondentes deve ser composto com as 

mesmas proporções do universo real;  
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 No caso de o questionário abranger um grande número de pessoas é 

recomendável que ele seja construído com questões fechadas, caso contrário a 

equipe responsável pela tabulação e análise dos dados deverá ser muito 

grande e ter muito tempo disponível; 

 O rigor na tabulação dos dados e a clareza na sua apresentação. É 

importante notar que o questionário pode ser bastante útil nos diagnósticos ou 

estudos exploratórios nos quais o grupo quer confirmar se o seu tema é 

pertinente ou não e depois mostrar o resultado para toda a comunidade, 

envolvendo-a na busca de solução para o problema (Costa, 2013). 

Corrobora a autora, em que o questionário deve seguir algumas formas de 

perguntas: 

 Abertas: Não existem categorias preestabelecidas. O entrevistado pode 

responder de forma espontânea. 

 Fechadas: Existem categorias diferenciadas.  

o Alternativa: sim - não  

o Escalas: 1 a 5 (1=concordo totalmente a 5=discordo totalmente) 

o Alternativas qualitativas: selecionar de uma série de respostas 

qualitativas uma alternativa (ex.: conceitos). 

 Múltipla escolha: são perguntas fechadas, mas que apresentam uma 

série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto 

(Costa, 2013). 

As questões abertas são as que permitem ao informante responder livremente, 

usando linguagem própria e emitir opiniões. Entretanto, Costa (2013) apresenta alguns 

inconvenientes: 

 Dificulta a resposta ao próprio informante, que deverá redigi-la.  

 O processo de tabulação. 

 O tratamento estatístico e a interpretação. A análise é difícil, complexa, 

cansativa e demorada. 

Quanto às questões fechadas são aquelas em que o informante escolhe sua 

resposta entre duas opções. Este tipo de pergunta, embora restrinja a liberdade das 

respostas, facilita o trabalho do pesquisador e, também, a tabulação, pois as respostas 

são mais objetivas.  

E as questões de múltipla escolha: são perguntas fechadas, mas que 

apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo 

assunto. A técnica da escolha múltipla é facilmente tabulável e proporciona uma 

exploração em profundidade quase tão boa quanto a de perguntas abertas. A 
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combinação de respostas múltiplas com as respostas abertas possibilita mais 

informações sobre o assunto, sem prejudicar a tabulação (Costa, 2013). 

Quanto às limitações de aplicação de questionários: as perguntas sem 

resposta; a limitação em auxiliar o informante em questões mal compreendidas; a 

dificuldade de compreensão que gera uma uniformidade aparente e, por último, a 

devolução tardia que prejudica o cronograma. 

Importante destacar aqui sobre as respostas recebidas no questionário, uma 

vez que Ghiglione e Matalon (1992, p.147) afirmam ―quando a questão se refere a 

uma opinião, nada nos assegura que essa opinião exista de facto, nem mesmo o facto 

de a pessoas ter respondido à questão. Não só porque algumas pessoas inquiridas 

podem nunca ter refletido sobre o problema em causa e, por isso, não tem de facto 

uma opinião a esse respeito, mas também porque a sua forma de conceber o tema 

pode ser completamente diferente daquela que está subjacente e que orientou a 

formulação.   

Fazendo uso da coleta de dados através de questionário aplicado pelo método 

Survey, que ―é um método de coleta de informações diretamente de pessoas a 

respeito de suas ideias, sentimentos, saúde, planos, crenças e de fundo social, 

educacional e financeira‖ (Mello, 2013, p.01).  A coleta de informações é feita através 

de questionários, aplicados no público-alvo escolhido para realização da pesquisa. 

O tempo na pesquisa Survey pode ser longitudinal e corte-transversal, sendo 

que na pesquisa Survey longitudinal são especificados períodos de coleta de dados, 

objetivando identificar a evolução e alteração das variáveis determinadas e a relação 

entre elas e na pesquisa (Freitas, Oliveira, Saccol e Moscarola, 2000) e por tendência 

quando uma população geral é amostrada e estudada em ocasiões diferentes. Ainda 

que pessoas diferentes sejam estudadas em cada Survey, cada amostra representa a 

mesma população. 

A pesquisa Survey foi feita com corte-transversal, uma vez que não se tem 

períodos específicos para a coleta de dados. Já os dados coletados foram tratados 

pelo software Surveymonkey, ferramenta online disponível para pesquisadores que 

buscam maior precisão nos resultados. 

O método utiliza um instrumento predefinido, que é o questionário autoaplicável 

com situação coletiva por ter baixo custo, entretanto possui a desvantagem de 

depender de permissão de terceiros (Freitas et al., 2000). O questionário deve ser 

administrado pelo pesquisador, que pode enviá-lo aos entrevistados, por meio 
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impresso ou eletrônico, sendo possível oferecer assistência ou não para o 

preenchimento ou fazer a pesquisa presencialmente ou ainda via telefone23.  

Em termos de dimensão sociológica externa, a investigação procura ter em 

conta os contextos sociais mais gerais em que a educação se situa e, neste sentido, o 

conhecimento produzido poderá, por exemplo, ser utilizado no campo da política 

educativa, estabelecendo-se assim uma relação com o mundo exterior à comunidade 

académica. Contudo, há ainda, nesta vertente da investigação, um longo caminho a 

percorrer. Será necessário investir na divulgação dos resultados da investigação 

realizada e do conhecimento construído com base nesses resultados, junto de um 

público exterior à comunidade académica, especialmente na área em que se tem 

estado a trabalhar. Mas o sucesso deste tipo de divulgação requer a conquista de um 

espaço que poderá estar condicionada pelo estatuto que é conferido, pela sociedade, 

à investigação e respectivos investigadores (Morais e Neves, 2007). 

 

6.2. Instrumentos da Pesquisa 

 

Relativamente aos instrumentos de pesquisa, entrevista e questionário, fizemos 

os blocos 1 e 2 de variáveis demográficas, e para os instrumentos de pesquisa, 

entrevista, questionário e observação, fizemos o bloco 3, assim classificados: 

1. Dados pessoais – sexo (feminino; masculino), idade (em faixas: menos 

de 18 anos, até 30 anos; 31-40 anos; 41-50 anos e acima de 50 anos), 

escolaridade. 

O bloco 1 constituído por um total de 6 questões estruturadas (questões 1, 2, e 

4 – Apêndice 1; questões 1, 2, e 3 – Apêndice 4), com alternativas de múltipla escolha 

para responder estas variáveis, devendo os participantes assinalar com uma 

marcação no item que corresponde a sua situação pessoal. Todos os participantes 

receberam as questões com as variáveis idade e escolaridade, sendo que para a 

variável sexo (Apêndice 4), somente participantes da pesquisa com método Survey 

responderam, devido os participantes serem de ambos os sexos.  

Alguns dos participantes toxicômanos tiveram a iniciativa de escrever ao lado 

do item da variável idade (questão 4 – Apêndice 1) em que iniciou comércio de 

drogas, a idade em que começaram uso de drogas, uma vez que eram idades 

menores àquelas apresentadas na questão, transformando a questão estruturada em 

questão semiestruturada. Esta variável não foi aplicada aos participantes da pesquisa 

com método Survey. 

                                                
23

 Freitas et al. (2000) citam diferentes formas de abordagem aos entrevistados, possibilitando acesso às informações. 
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2. Situação com a droga – usuário, usuário e traficante, traficante (para 

os toxicômanos), acesso fácil às drogas, motivos para buscar a droga, 

pessoas envolvidas, comércio/legalização; 

Neste bloco foram incluídas 7 questões semiestruturadas (questões 3, 5, 6, 7, 

10, 11 e 12 – Apêndice 1) em que os participantes toxicômanos marcaram itens de 

acordo com a realidade vivida (podendo ser marcado mais de um item na questão) 

quanto ao fato de vivência com as drogas, motivos que para efetuar comércio, 

pessoas que incentivaram a busca pelas drogas, e também descreveram situações 

por eles vividas dentro do presídio que eram desconhecidas até então, por esta 

pesquisadora. Dessa forma o enriquecimento da investigação foi além do esperado. 

3. Educação e Prevenção – ações públicas, programas educativos, 

mídias eletrônicas, estética da recepção, saúde e religiosidade; 

Constituído por um total de 21 questões, mais formulário guia para observação 

direta, sendo 5 questões semiestruturadas (questões 8, 9, 13, 14 e 15 – Apêndice 1); 5 

questões de entrevista aberta (Apêndice 2); 7 questões semiestruturadas (4, 5, 6, 7, 8, 

9, e 10 – Apêndice 4), formulário guia de observação direta (Apêndice 3) e 4 questões 

semiestruturadas (Apêndice 5) envolvendo ações sobre políticas públicas na educação 

preventiva, mídias eletrônicas que possibilitam a educação através da estética da 

recepção, danos à saúde, prevenção e tratamento, em que responderam, participantes 

toxicômanos do presídio, toxicômanos de comunidade terapêutica, educadores 

multidisciplinares e, ausência de respostas para questões (Apêndice 5). A questão 4 

(Apêndice 4) aplicada apenas para participantes que talvez pudessem ser de outra 

nacionalidade que não a brasileira, entretanto, não houve participação. 

 

 

6.3. Amostragem  

 

Nesta investigação, definiu-se como população o universo de toxicômanos de 

um presídio, uma comunidade terapêutica da região centro-oeste do Brasil e 

profissionais da educação de ensino superior com contato por e-mail e emissora de 

televisão educativa também via e-mail. A escolha desta população deu-se devido à 

possibilidade de, de certa forma, ter acesso da autora ao presídio, ter fácil acesso à 

comunidade terapêutica e aos profissionais de educação e disponibilidade do presídio 

e da comunidade terapêutica, no sentido de facultar toda a logística necessária quanto 

a recolha de dados.  
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Como refere Gil (2019) a pesquisa social utiliza diversos tipos de amostragem 

que podem ser classificados em dois grandes grupos: a amostragem probabilística e 

não-probabilística. Os tipos do primeiro grupo são rigorosamente científicos e se 

baseiam nas leis consideradas nos princípios fundamentais na amostragem. O tipo 

não probabilístico não apresenta fundamentação matemática e estatística, 

dependendo unicamente de critérios do pesquisador. Apresenta algumas vantagens, 

sobretudo, no que se refere ao custo e ao tempo despendido dentre os tipos de 

amostragem. Os tipos mais conhecidos são por acessibilidade, tipicidade e cotas (Gil, 

2019, p. 90).  

Entre os tipos de amostragem, portanto, o autor classifica como: aleatória 

simples, sistemática, estratificada por conglomerados, por etapas, por acentos, 

acessibilidade, por tipicidade e por cota (Gil, 2019). 

A população ou universo é o público-alvo a ser avaliado. Amostra é parte da 

população a ser investigada, da qual se obtém dados representativos. Reforça ainda 

que em qualquer pesquisa, principalmente naquelas onde o número investigado é 

muito grande ou infinito, torna-se impossível pesquisar todos os elementos do universo 

(Rutter e Abreu, 2006, p. 40).  

Da mesma forma, Rutter e Abreu (2006), quando se quer analisar ou avaliar 

uma população (conhecida ou não, finita ou infinita), extrai-se uma amostra dela. A 

amostra na pesquisa de mercado é um fator básico para validar ou não um trabalho 

como o exemplo dado acima (amostras de produtos recolhidas para análise em 

relação ao total produzido). Vale dizer que esse item é bastante complexo porque, 

dependendo do universo a ser analisado e dos objetivos do estudo, temos que utilizar 

um critério amostral. 

A amostra por acessibilidade constitui menos rigor de todos os tipos de 

amostragem. O pesquisador seleciona elementos a que tem acesso, adimitndo que 

estes possam, de alguma forma, representar o universo e aplica-se estudos 

qualitativos ou exploratórios, onde não é requerido elevado nível de precisão (Gil, 

2019). 

A nossa investigação está fundamentada em amostragem não probabilística 

por acessibilidade, segundo Gil (2019, p. 96), uma vez que constitui um tipo de 

amostragem não probabilística e consiste em selecionar um subgrupo que, com base 

nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a 

população a principal vantagem está nos baixos custos de sua seleção, entretanto, 

requer considerável conhecimento da população e do subgrupo selecionado. 
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A amostra total do grupo experimental definida nesta investigação foi 

constituída por 90 toxicômanos na primeira etapa da pesquisa, 66 na segunda etapa, 

somando 156 toxicômanos, 294 internos em comunidade terapêutica e 21 

profissionais de educação. Os toxicômanos envolvidos foram menores infratores 

masculinos, com medida socioeducativa determinada pela Justiça, homens jovens e 

adultos, sendo uma parte deles, privados de liberdade, outros cumprindo regime 

semiaberto, outros buscando recuperação em comunidade terapêutica. Da amostra 

aleatória de profissionais da educação, constam homens e mulheres de qualificações 

diversas. 

 

 

6.4 Tratamento dos dados 

 

A Análise de Conteúdo que fizemos foi baseada em Bardin (2016, p. 280), 

que apresenta as seguintes fases para a extração dos resultados: 

 a) organização da análise;  

b) codificação;  

c) categorização;  

d) tratamento dos resultados, inferência e a interpretação dos resultados. 

A fase organização da análise se subdivide em pré-análise, exploração do 

material, tratamento dos resultados em bruto e interpretação desses resultados. 

Inicia-se pela pré-análise em que o pesquisador organiza o material para que 

se torne útil à pesquisa. Sistematiza as ideias iniciais pela análise de conteúdo em 

termos de Bardin (2016), aplicada à comunicação corporativa sob o signo de uma 

abordagem teórico-empírica em cinco etapas: 

 Pré-análise - fazer a leitura flutuante, que implica em conhecer inicialmente o 

material e criar familiaridade com ele.  

 Escolha dos documentos, após uma leitura flutuante ampla, comporão o 

escopo da análise de conteúdo, sempre cumprindo as regras:  

o exaustividade, que exige que nenhum documento deve ser deixado de 

fora; 

o homogeneidade, exige que a seleção dos documentos deva ter o 

mesmo tema para que permita a comparação; 

o pertinência que cobra que os documentos devam guardar correlação 

com os objetivos da análise. 

 Formula os objetivos e o quadro teórico/pragmático, em que os resultados da 

análise serão tratados. A respeito da formulação de objetivos. 
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 Referenciação dos índices e a elaboração dos indicadores, para permitir extrair 

das comunicações a essência de sua mensagem. Nesta etapa são realizadas 

as  operações de recorte do texto em unidades comparáveis de categorização 

para análise temática e de algumas das modalidades de codificação para o 

registro dos dados (Bardin, 2016). 

 Preparar o material, que objetiva transformar o material por padronização e por 

equivalência. Deve ser feita edição do material, extração de muitas cópias para 

possibilitar os recortes das mensagens e também a numeração dos elementos 

do corpus. 

Definir as categorias, classificando os elementos constitutivos de um conjunto 

caracterizados por diferenciação e realizando o reagrupamento por analogia por meio 

de critérios definidos previamente no sentido de propiciar a realização da inferência. 

Identificar as unidades de registro com o objetivo de fazer a categorização e a 

contagem frequencial e identificar as unidades de contexto nos documentos para que 

lhe permita compreender as unidades de registro. Esta é uma operação que tem o 

intuito de individualizar a unidade de compreensão, como facilitadora, na codificação 

das unidades de registro de um segmento de uma mensagem estudada (Bardin, 

2016). 

A organização da análise é o tratamento dos resultados obtidos (em bruto) e 

sua interpretação. ―Os resultados em bruto são tratados de maneira a serem 

significativos (falantes) e válidos‖. O pesquisador pode fazer operações estatísticas, 

simples ou até complexas, que possibilitem condensar e pôr em destaque as 

informações fornecidas pela análise (Bardin, 2016, p. 127), tendo ―à disposição 

resultados fiéis e significativos, pode o analista propor inferências e adiantar 

interpretações a propósitos dos objectivos previstos ou que digam respeito‖ ao 

surgimento de resultados inesperados. 

Após ter reunido o material e o preparado por meio da edição e recortes dos 

textos (sintagmas), que pode ser feito apenas com destaque no corpo de cada 

mensagem, esses destaques devem ser numerados. Feito isso se deve juntar os 

recortes sob o prisma da padronização temática ou o termo que se equivalha e fazer a 

transformação linguística dos sintagmas. 

A preparação dos sintagmas possibilita ao analista cumprir as etapas de 

codificação e de categorização, essenciais para a obtenção dos resultados. Com o 

material de estudo preparado, o analista realiza a codificação antes da categorização, 

obtendo as características das mensagens que podem ser escritas ou verbais. O 

recorte, que pode ser uma frase, uma palavra isolada, palavras em conjunto, que 

indiquem uma relevância para a análise. Iniciar a categorização através da 
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enumeração: o modo de se contar, a classificação e agregação; ao aplicar essa 

técnica, o pesquisador avança no esforço de formar categorias (Bardin, 2016).  

O questionário estruturado aplicado através do software Survey tem população 

de profissionais de educação e amostra aleatória por ser online, assim como a 

população na comunidade terapêutica, onde não é possível definir o número exato de 

entrevistas abertas, uma vez que há uma rotatividade muito grande de internos. 

Foram identificadas as palavras mais utilizadas pelos participantes através do 

software Nvivo, servindo de base para nossas conclusões. 

  

 

6.5. Fases da pesquisa, recursos e materiais utilizados  

 

Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados 

decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações, 

e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e os objetivos 

formulados.  

Estes são comprovados, mediante a análise. ―Na interpretação dos dados da 

pesquisa é importante que eles sejam colocados de forma sintética e de maneira clara 

e acessível,‖ enfatizando que deve ter ―ligação com a teoria, esse problema aparece 

desde o momento inicial da escolha do tema; é a ordem metodológica e pressupõe 

uma definição em relação às alternativas disponíveis de interpretação da realidade 

social‖ (Marconi e Lakatos, 2017, p.168). 

Para a realização desta investigação não foram utilizados financiamentos de 

instituições educacionais de pesquisa.  

As fases da pesquisa foram as seguintes: 

 Levantamento do embasamento teórico; 

 Apresentação do projeto à comunidade terapêutica, aos responsáveis 

de um presídio na região centro-oeste do Brasil e contato com uma emissora 

de televisão; 

 Aplicação do questionário semiestruturado às pessoas privadas de 

liberdade no presídio; 

 Aplicação online do questionário estruturado utilizando o método Survey 

aos profissionais de educação; 

 Aplicação do questionário estruturado à central de atendimento da 

emissora de televisão; 
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 Observação com formulário guia e entrevista aberta aos toxicômanos da 

comunidade terapêutica; 

 Tratamento e Análise dos dados; 

 Apresentação dos resultados obtidos. 

Os recursos e materiais utilizados para que esta investigação se 

desenvolvesse foram: 

 Formulário de pesquisa, entregue à população da amostra (pessoas 

privadas de liberdade de um Presídio, e Internos de Comunidade Terapêutica);  

 Formulário de pesquisa online lançado pelo método Survey via e-mail. 

 Entrevistas abertas informais com traficantes e toxicômanos na 

comunidade terapêutica. 

 Entrevista semiestruturada enviada via e-mail à TV Cultura. 

 Ofícios encaminhados às autoridades competentes, relacionados ao 

Presídio e Comunidade Terapêutica, para divulgação do programa, liberação 

de acesso aos reeducandos, e internos de comunidade terapêutica, usando 

meio impresso;  

 Acesso a e-mail; 

 Entrevistas ao vivo em rede estadual, em emissoras de televisão 

brasileira – filiada à Rede Globo de televisão e SBT. 

 Dois encontros em um Presídio da região centro-oeste do Brasil, com o 

reeducando escritor de quatro livros, que faz parte do objeto de estudo desta 

pesquisa. 

 Edição, revisão e impressão dos livros do reeducando, sobre os relatos 

de traficantes ocorridos no Presídio e outros personagens lá inseridos, no 

contexto da criminalidade brasileira. 

 Celular para contatos diversos. 

 Comunicação do projeto de tese ao Conselho de Segurança da 

Comunidade de uma cidade da região centro-oeste do Brasil, para apoio e 

acesso ao Presídio. 

 Convite e apoio do Presidente dos Direitos Humanos de uma cidade da 

região centro-oeste do Brasil para acompanhar nos encontros com o 

reeducando escritor no Presídio. 

 Software Survey Monkey, Nvivo 11 e MaxQDA 18.2 para análise de 

dados coletados. 

 Notebook, impressora, calculadora e scanner, Internet, dispositivos de 

apoio ao estudo. 
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Os procedimentos se constituíram nas etapas descritas tais como: 

 Pesquisa de levantamento de dados junto aos toxicômanos, sendo 

somente usuários, usuários e traficantes e, somente traficantes de instituições 

selecionadas, fazendo uso de questionário semiestruturado; 

 Pesquisa de levantamento de dados online, fazendo uso de 

questionário estruturado online pelo método Survey com educadores 

multidisciplinares; 

 Pesquisa de levantamento de dados online, fazendo uso de 

questionário estruturado online através de email para emissora de televisão com 

programação voltada especificamente a educação e cultura; 

 Pesquisa de levantamento de dados junto aos toxicômanos usuários e 

traficantes fazendo uso de entrevista aberta; 

 Pesquisa de levantamento de dados junto aos toxicômanos usuários e 

traficantes fazendo uso de formulário guia para observação; 

 Pesquisa documental centrada na análise da literatura sobre 

representação bibliográfica, legislação brasileira e do senso comum. 

 Elaboração, aplicação, tabulação e análise dos questionários para 

levantamento dos dados sobre métodos e recursos utilizados para prevenção, 

recuperação e reinserção na sociedade. 

 Divulgação do programa de prevenção através de entrevistas in loco, 

com usuários de droga e traficantes. 

 Divulgação de livros com relatos de dependentes químicos pertinentes 

ao estudo. 

 Palestras de conscientização para o público em geral, abrangendo 

crianças, jovens e adultos, em empresas privadas, entidade religiosa, escolas públicas 

e Universidade. 
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6.6. Desenvolvimento da Pesquisa 

 

A investigação foi realizada em quatro momentos concomitantes, sendo 

desenvolvida em comunidade terapêutica, em um presídio na região centro-oeste do 

Brasil, via e-mail para emissora de televisão e, através do uso do software Survey. 

Foram abordados toxicômanos internos em comunidade terapêutica em fase de 

tratamento e inclusão social, pessoas privadas de liberdade por motivos diversos, 

entre eles, tráfico de drogas e público anônimo compreendendo profissionais de 

educação multidisciplinares, através do software Survey. 

O projeto da tese iniciou em setembro de 2014 com ingresso na UTAD, sendo 

apresentado aos orientadores a ideia geral do projeto. A partir da qualificação do 

projeto em 2015, iniciou-se a pesquisa científica limitada a um presídio na região 

centro-oeste do Brasil com aproximadamente 900 pessoas privadas de liberdade, dos 

quais foram entregues 100 questionários na primeira visita e 200 questionários na 

segunda visita, observação e entrevista aberta em comunidade terapêutica da Região 

Centro Oeste Brasileira, durante palestras educativas e questionário estruturado na 

Internet através do método Survey, findando a investigação em 2019.  

As visitas ao Presídio foram permitidas através de intervenção das autoridades 

competentes, onde um reeducando era retirado da cela, algemado e acompanhado 

por dois policiais até uma sala onde foi exposto o objetivo desta pesquisa. 

Este reeducando fazia a comunicação com os demais reeducandos nas celas, 

expondo o objetivo do estudo, entregando os questionários e recolhendo-os para 

posterior triagem. 

Ressalta-se que este reeducando, nesse período, iniciava sua primeira obra, 

relatando como é a vida carcerária, escrevendo seus manuscritos a lápis por não ter 

letramento digital. Dessa forma, acompanharam-se os registros, dando apoio quanto a 

digitação, revisão e impressão da primeira obra intitulada aqui ficticiamente24 de: 

 x Sombra Escura (2015); 

xx Sim Mamãe (2016); 

xxx As ovelhas e Pastor (2017); 

xxxx Histórias ofegantes (2017). 

Do total de 100 questionários entregues na primeira etapa, retornaram 90 

questionários respondidos por reeducandos reclusos na cela denominada Ala 

Evangélica, que são reeducandos em melhor estado emocional e que não 

representam riscos maiores dentro do presídio, pois voltaram seus olhares para a 

religiosidade.  

                                                
24

 Por questões de segurança, optou-se pelo nome fictício das obras.  
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Na segunda etapa, foram entregues 200 questionários e todos foram 

respondidos, entretanto, houve rebelião no presídio, e desse total apenas 66 

chegaram até esta pesquisadora. Os demais 134 questionários foram destruídos na 

rebelião. A pesquisa foi prejudicada nesse sentido, pois a abordagem limitou-se em 

30% do total proposto em um Presídio da região centro-oeste do Brasil.  

A observação e entrevista aberta em comunidade terapêutica durante o 

período de 2015 a 2017 envolveu um público de 294 internos, ultrapassando 137% do 

proposto inicial do projeto. Em torno de 40% do público observado na comunidade 

terapêutica desenvolvia a prática de tráfico e uso de drogas e de álcool.  

E por fim, pesquisa online através do método Survey teve retorno de 21 

entrevistados anônimos, onde os entrevistados eram contatos de e-mail. 

A investigação foi desenvolvida com uma amostra de n = 471 participantes em 

todas as etapas propostas. 
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CAPÍTULO VII - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

7.1. Descrição e Análise da pesquisa  

 

A pesquisa desenvolveu-se através de aplicação de questionário com 15 

questões semiestruturadas aplicado em um presídio na região centro-oeste do Brasil 

(Apêndice 1), com possibilidade de marcar várias opções, dessa forma ultrapassam o 

percentual de 100%. O anonimato foi respeitado utilizando nos questionários a letra R 

seguida de numeração arábica conforme a ordem que o questionário foi selecionado. 

Ex.: Questionário1 – R1.  

A análise de conteúdo, caracterização do questionário está anexa ao apêndice 

1, em que foram classificadas categorias de palavras com maior relevância para a 

solução dos objetivos propostos nesta pesquisa.  

Entrevistas abertas (Apêndice 2) e formulário guia para observação (Apêndice 

3) em comunidade terapêutica, questionário estruturado pelo método Survey 

(Apêndice 4), visando respostas sobre a atuação educativa com meios eletrônicos 

voltados à prevenção e tratamento às drogas e ofício às autoridades competentes 

para autorizar entrada em presídio (Apêndice 5). 

A seguir, recortaram-se os resultados voltados para a prevenção ao uso 

indevido de drogas e álcool na primeira e segunda etapa de aplicação do questionário 

semiestruturado em um presídio da região centro-oeste brasileira.  

A Tabela 9 demonstra os dados das duas etapas, seguida da média obtida 

entre as etapas, possibilitando ao decorrer da análise da investigação, fazer 

comparativos com dados a nível nacional, do Brasil, e, algumas vezes, com dados de 

Portugal. 

Tabela 9. Análise do questionário semiestruturado aplicado em um Presídio 

Questões sobre: Resultados encontrados: 1ª etapa 
Percentual: 

2ª etapa 
Percentual: 

Média entre 
as etapas 

Idade dos reeducandos Entre 18 e 30 anos 64% 59% 61% 

 Entre 31 e 40 anos 30% 30% 30% 

 Entre 41 e 50 anos 4% 4% 4% 

 Entre 51 e 60 anos 4% 2% 3% 

Grau de escolaridade Sem escolaridade 3,3% 12,12% 7,71 % 

 Ensino Básico 18% 27,2% 22,6% 

 Ensino Fundamental 55% 37% 46% 

 Ensino Médio 21% 19,1% 20,25% 

 Ensino Superior 1% 4,5% 2,75% 

Comércio de drogas Faziam comércio e 
usavam 

69% 77% 73% 

 Faziam somente comércio 31% 23% 27% 
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Questões sobre: Resultados encontrados: 1ª etapa 
Percentual: 

2ª etapa 
Percentual: 

Média entre 
as etapas 

Início do comércio de drogas Entre 8 e 15 anos 5% 16,5% 10,75% 

 Menos de 18 anos 52,7% 47% 49,85% 

 Entre 18 e 30 anos 25% 28,8% 28,9% 

 Entre 31 e 40 anos 10% 4,5% 7,25% 

 Acima dos 40 anos 2% 1,5% 1,75% 

 Não fazia comércio 3,3% 1,5% 2,4% 

Influenciaram o comércio 
das drogas 

Amigos 65,3% 53% 59,15% 

 Pais ou responsável legal 1% 6% 3,5% 

 Por si só 26,6% 33% 29,8% 

 Na família (irmão) 5,5% 6% 5,75% 

 Companheira 3,3% 1% 2,15% 

 Patrão, prostituta 2% - 1% 

Motivos que ocasionaram a 
venda de drogas 

Ter dinheiro fácil 74,4% 75,5% 74,95% 

 Necessidade de sustentar 
a família ou a si próprio 

49% 47,7% 48,35% 

 Não ter qualificação 
profissional 

27,6% 16,5% 22,05% 

 Sem oportunidade de 
estudo 

11% 18% 14,5% 

 Opção de vida    1% 1,5% 0,0075% 

Legalização do comércio de 
drogas pelo Governo 
Federal do Brasil 

Contra 68,8% 56% 62,4% 

 Apoia 31% 44% 37,5% 

 Veem como medicinal 3% - 1,5% 

 Apoia liberação de uso da 
maconha 

22% 3% 12,5% 

 Tratamento 2% - 1% 

Danos causados pelas 
drogas aos toxicômanos e 
seus familiares 

Tem conhecimento 90% 71% 80,5% 

 Desestrutura familiar 34,7% 12% 23,35% 

 Danos a saúde 7,7% 9% 8,35% 

 Danos letais 13,8% 3% 8,4% 

 As vezes reconhecem 5,5% 15% 10,25% 

 Não reconhece os danos 5,5% 9% 7,25% 

Religião na vida ajudaria 
abandonar o comércio de 
drogas 

Sim 100% 66% 83% 

 Não - 34% 17% 

 Conceito Bíblico 14,5% 13,5% 14% 

 Crença 28,6% 27% 27,8% 

Motivos para novos 
consumidores de drogas 
surgirem 

Comércio de drogas é fácil 95,5% 72,7% 84,1% 

 Comércio de drogas não é 
fácil 

16,6% 27% 21, 8% 

Aparecem novos 
consumidores de drogas  

O tráfico está mais atuante 90% 74,2% 82,1% 

 O tráfico não está mais 
atuante 

11% 21,2% 16,1% 

 È algo popular 14% - 7% 

Pessoa procura as drogas Falta de diálogo dentro de 
casa 

21% 34,8% 27,9% 

 Brigas familiares 28,8% 25,7% 27,25% 

 Mostrar aos amigos que 
não tem medo de nada 

22% 16,6% 19,3% 

 Sensação de prazer 40,8% 51,5% 46,15% 

 Desconhecimento dos 
danos da droga 

25% 22,7% 23,85% 

É possível viver sem Sim 92% 53% 72,5% 
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comércio de drogas 
 

Questões sobre: Resultados encontrados: 1ª etapa 
Percentual: 

2ª etapa 
Percentual: 

Média entre 
as etapas 

 Não 2% 14% 8% 

 Talvez 10% 33% 21,5% 

Desistindo do comércio de 
drogas, você tentaria impedir 
que outras pessoas 
usassem drogas 

Sim 80% 50% 65% 

 Não 12% 45% 28,5% 

 Talvez 7%  - 3,5% 

 Não respondeu - 4% 2% 

Acreditar que existe 
recuperação de usuário de 
drogas dentro do presídio 

Sim  70% 42% 56% 

 Não  16,6% 31,8% 21,5% 

 Talvez  12% 24% 18% 

 Temporária  4,4% 3% 3,7% 

 Escola para o crime    - 1,5% 0,75% 

 Através de tratamento    - 1,5% 0,75% 

Fonte: Questionário semiestruturado aplicado em presídio na região centro-oeste do Brasil. 

 

*NOTA: as questões ofereciam opção de múltipla escolha nas respostas, dessa forma, nem todas as 

respostas dadas a determinadas questões fecham o percentual de 100%, ultrapassando esse valor. 

 

 

7.2. Análise do questionário semiestruturado aplicado em um Presídio  

A análise desenvolvida nas duas etapas da aplicação do questionário em um 

Presídio apresenta os relatos dos participantes transcritos na íntegra, exatamente 

como foram escritos nos questionários, possuindo erros de grafia e concordância 

verbal e textual. Os dados foram tratados nos softwares Nvivo 11 e MaxQDA 18.2.  

As palavras de maior relevância encontradas no questionário são destacadas 

em quadros que permitem avaliar e diagnosticar se os objetivos propostos na pesquisa 

foram confirmados ou negados. Também foram identificadas as palavras que mais 

foram citadas no decorrer da investigação e destacadas na Nuvem de palavras pelo 

software Nvivo, conforme pode ser observado no Apêndice 1, Item 1.4.1.  

Iniciamos aqui a apresentação dos resultados obtidos em nossa investigação. 

Através do Quadro 16, das idades dos participantes, foi possível observar que 

prevalece entre 18 e 30 anos, representando 61% dos participantes, e 30% com 

idades entre 31 e 40 anos.  

Quadro 16 

Idade dos participantes em 2015 

Idade de pessoas privadas de 

liberdade 

Entre 18 e 30 anos 61% 

Entre 31 e 40 anos 30% 

Entre 41 e 50 anos 4% 

Entre 51 e 60 anos 3% 

Fonte: Investigação da tese. 
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Ao comparar estes dados com os dados fornecidos pelo Conselho Nacional de 

Justiça do Brasil (2018), coletados pelo Conselho Nacional de Justiça através do 

software BNMP (Banco Nacional de Monitoramento de Presos), observa-se que a 

faixa etária das pessoas privadas de liberdade no país somaram 30,52%, entre os 18 

e os 24 anos, 23,39% entre 25 e 29 anos, e 18,5% entre 30 e 45 anos, demostrando 

que mais da metade da população carcerária registrada no Banco de monitoramento 

de presos tem até 29 anos. Situação semelhante no presídio estudado com a situação 

nacional, conforme Gráfico 18 do CNJ apresentado abaixo. 

 

Gráfico 18 - Faixa etária das pessoas privadas de liberdade no Brasil em 2018 

 
Fonte: CNJ, 2018. 

O perfil etário da população prisional com o perfil da população brasileira em 

geral, observa-se que a proporção de jovens é maior no sistema prisional que na 

população em geral. Ao passo que 56% da população prisional é composta por jovens, 

essa faixa etária compõe apenas 21,5% da população total do país de acordo com 

dados do IBGE (2010). 

Gráfico 19 – Perfil etário da população prisional em 2014 

 
Fonte: INFOPEN, 2014. 
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Comparado ao restante da população prisional, a idade média dos custodiados 

no Sistema Penitenciário Federal é mais elevada. No sistema federal, 41% dos presos 

são jovens, ao passo que nos estabelecimentos estaduais, a porcentagem de jovens é 

de 56%. Não há diferença significativa entre a raça, a cor ou a etnia das pessoas 

presas no sistema penitenciário federal e no sistema prisional estadual. Enquanto no 

sistema federal a proporção de negros é de 63%, nos estabelecimentos estaduais 

essa proporção é de 67%. A maioria dos presos nas penitenciárias federais tem 

ensino fundamental incompleto. Contudo, há uma proporção maior de presos com 

ensino médio completo, ou superior, nas penitenciárias federais (22%) do que nas 

unidades estaduais (9%) (CNJ, 2014). 

Como apontado neste Relatório do INFOPEN (2014), os problemas no sistema 

penitenciário que se concretizam no país, devem conduzir a profundas reflexões, 

sobretudo em uma conjuntura em que o perfil das pessoas presas é majoritariamente 

de jovens negros, de baixa escolaridade e de baixa renda. 

Gráfico 20 – Escolaridade em presídios federais em 2014 

 
Fonte: INFOPEN, 2014. 

No que diz respeito à escolaridade, o DIEST/IPEA (2015, pp.32-33), as 

informações dos processos analisados também não são muito confiáveis. Em 30,3% 

dos casos, não foi possível verificar o nível de escolaridade dos autores. Naqueles 

processos em que esta informação estava disponível, verificou-se que 75,6% dos 

acusados possuíam, no máximo, o ensino fundamental completo, sendo que 43,1% 

possuíam ensino fundamental incompleto (Tabela 10). 
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Tabela 10. Grau de escolaridade de pessoas privadas de liberdade em 2015 

 
Fonte: DIEST/IPEA, 2015. 

Quanto ao grau de escolaridade, a triste realidade é de que ainda se 

encontram pessoas analfabetas no Brasil, totalizando 7,71% da população pesquisada 

sem instrução escolar, 22,6% com Ensino Básico e 46% com Ensino Fundamental. 

Um percentual considerado alto de cidadãos semialfabetizados.  

  
Gráfico 21 – Escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil em 2018 

 

 Equiparando a soma das médias encontradas nos itens sobre escolaridade dos 

participantes, 30% responderam, sem escolaridade ou com ensino básico, sendo 

pessoas que nada ou pouco estudaram, contra 15,25% que disseram não ter 

oportunidade de estudo para justificar o comércio de drogas. Observou-se que apenas 

50% de pessoas semialfabetizadas tiveram oportunidade de estudos que não foram 

aproveitados durante o período de idade escolar. 
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Quadro 17 

Comparativo entre escolaridade e não escolaridade 

Comparativo entre escolaridade e não 

escolaridade na investigação da tese 

Percentual  

Sem escolaridade ou com ensino básico 30% Qual foi o motivo de 

14,75% dos 

participantes não terem 

estudado? 

Sem oportunidade de estudo 15,25% 

Fonte: Investigação da tese. 

 

Na caracterização de Escolaridade, é possível verificar que o período 

frequentado por parte dos participantes, em bancos escolares findou no ensino básico. 

Esse período compreende um espaço temporal em torno dos anos 2004, 2005. 

Os Quadros 18 e 19, resultados das análises em <Internas\\Caracterização 

Questionário primeira fase > - § 5 referências codificadas [0,66% Cobertura] e 

<Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase categorizado> - § 5 

referências codificadas [0,27% Cobertura] destacam: 

 

Quadro 18       

Caracterização Questionário primeira fase - Escolaridade 

Categoria Subcategoria Percentual Descrição Participantes 

Escolaridade 

Sem 

escolaridade 

3 % Sem formação 

escolar 

R19, R38, R77 

Ensino Básico 18% 1ª a 4ª série R3, R5, R13, R25, R30, R32, 

R45, R49, R58, R64, R67, R70, 

R72, R73, R79, R82, R85 

Ensino 

Fundamental 

55% 5ª a 8ª série R1, R2, R4, R6, R7, R8, R9, 

R10, R12, R14, R15, R16, R17, 

R18, R20, R22, R24, R27, R29, 

R33, R35, R37, R39, R40, R41, 

R42, R44, R46, R47, R48, R50, 

R51, R54, R55, R56, R57, R59, 

R60, R61, R62, R65, R68, R69, 

R74, R75, R76, R78, R84, R86, 

R90 

Ensino Médio 21% Ensino Médio R11, R21, R23, R26, R28, R31, 

R34, R36, R43, R52, R53, R63, 

R66, R71, R80, R81, R83, R88, 

R89 

 Ensino Superior 1% Ensino Superior R87 

Fonte: Investigação da tese. 
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Quadro 19  

Caracterização Questionário segunda fase - Escolaridade 

Categoria  Subcategoria Percentual Descrição Participantes 

 Sem 

escolaridade 

12,12% Sem formação 

escolar 

R113, R127, R135, R136, R138, 

R139, R149, R152 

 Ensino Básico 27,2% 1ª à 4ª série R95, R98, R100, R101, R102, 

R107, R110, R116, R117, R123, 

R128, R129, R131, R132, R143, 

R148, R150, R151 

Escolaridade  Ensino 

Fundamental 

36,5% 5ª à 8ª série R91, R92, R93, R99, R103, 

R104, R105, R108, R109, R115, 

R118, R119, R120, R126, R133, 

R134, R140, R141, R142, R145, 

R146, R153, R154, R156 

 Ensino Médio 19,6% Ensino médio R96, R97, R106, R114, R121, 

R122, R124, R125, R130, R137, 

R144, R147, R155 

 Ensino Superior 4,5% Ensino superior R94, R111, R112 

Fonte: Investigação da tese. 

 

Em 2019, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (Pnad) de 2018, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), mais da metade dos brasileiros de 25 anos ou mais não concluiu 

a educação básica. O ciclo básico de aprendizagem termina quando o estudante se 

forma no ensino médio.  

Gráfico 22 – Pessoas de 25 anos ou mais de idade por nível de instrução no Brasil 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016/2018. // ou equivalente. 
 

A pesquisa aponta que 52,6% dos brasileiros nesta faixa etária não concluíram 

o mínimo de estudo esperado. A maior parte, 33,1%, não terminou nem o ensino 
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fundamental. Outros 6,9% não têm instrução alguma, 8,1% têm o fundamental 

completo e 4,5% têm o ensino médio incompleto. Dos brasileiros em idade de 

trabalhar 35% não completaram o ensino fundamental, aponta IBGE (G1, 2019). 

Na outra ponta, a da escolaridade completa, só 16,5% da população acima de 

25 anos concluiu o ensino superior. Em 2017, o percentual de brasileiros de 25 anos 

ou mais sem a educação básica era de 53,9%. Com isso, a pesquisa de 2018 aponta 

uma queda de 1,3 pontos percentuais (p.p.) neste índice (G1, 2019; IBGE, 2019). 

  O número de brasileiros de 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever um 

bilhete simples caiu 1,73% em 2018, comparado ao ano anterior, mas ainda 

soma 11,3 milhões de brasileiros analfabetos ou 6,8% da população. A queda, no 

entanto, está mais relacionada ao envelhecimento da população do que a políticas 

públicas de alfabetização, de acordo com uma das analistas da pesquisa, Marina 

Águas (G1, 2019). 

O dado aponta ainda que o Brasil segue sem atingir a meta de redução do 

analfabetismo proposta no Plano Nacional de Educação (PNE). De acordo com o 

PNE, o Brasil deveria reduzir o percentual para 6,5% até 2015. Em 2018, este número 

ainda era de 6,8% (G1, 2019). 

  Ao observar o Quadro 20 da investigação da tese (2015), com dados da Tabela 

9 de escolaridade (2015) e Gráfico 21 (CNJ, 2018), dados gerais do País em 

escolaridade (Gráfico 22), o índice de analfabetos em 2015 ficou em 3% contra 7,71% 

neste Presídio investigado, retratando mais que o dobro da média nacional em 

analfabetismo para o período investigado, entretanto em 2018 está com 50% a menos 

de analfabetos privados de liberdade, se comparado ao índice geral de analfabetos no 

Brasil. Quanto à média nacional: 

 

Quadro 20 

Quanto à escolaridade de pessoas privadas de liberdade  

Escolaridade Média 

Nacional 

2015 (IPEA) 

Média Nacional 

2018 (pessoas 

privadas de 

liberdade) (CNJ) 

Média 
Nacional 
2018 no 

Brasil (PNE) 

Investigação da 

Tese (2015) 

Analfabetos  3% 3,41% 6,8% 7,71% 

Ensino Básico 9,8% 32,74% 33,1% 22,6% 

Ensino 

Fundamental 

52% 71,15% 8,1% 46% 

Ensino médio  20,4% 13,5% 30,4% 20,25% 

Fonte: Dados IPEA, CNJ, PNE e Investigação da tese. 

 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/16/35percent-dos-brasileiros-com-mais-de-14-anos-nao-completaram-o-ensino-fundamental-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/16/35percent-dos-brasileiros-com-mais-de-14-anos-nao-completaram-o-ensino-fundamental-aponta-ibge.ghtml
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O Gráfico 23 demonstra os índices de diferença na escolaridade de pessoas 

privadas de liberdade em presídio da região centro-oeste brasileira e o nível nacional 

para o mesmo período em 2015.  

Gráfico 23 – Comparativo de escolaridade entre a média nacional brasileira e um presídio da 
região centro-oeste em 2015 

 

Fonte: Investigação da tese e IPEA 2015. 

 

A análise demonstra que a pouca escolaridade em pessoas privadas de 

liberdade tem índice alto, enquanto o ensino médio em 2015 ficou com índices entre 

20,4% pelo Conselho Nacional de Justiça e 20,25% obtidos na investigação, com 

diferença mínima.  

O estudo também reforça índices já conhecidos: o país está perto de 

universalizar a escolarização na faixa etária entre 6 e 14 anos, com 99,3% dessas 

pessoas, 25,8 milhões, matriculadas em 2018. A taxa de escolarização entre os jovens 

de 15 a 17 anos melhorou um pouco em relação a 2017, passando de 87,2% para 

88,2%. Mesmo assim 1,2 milhão de jovens nessa faixa etária estão fora da escola 

(IBGE, 2018). 

 
Gráfico 24 – Escolaridade, em % de pessoas entre 25-60 anos 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD C) de 2018, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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A meta de redução do analfabetismo ainda não foi alcançada. A previsão era 

de que, em 2015, no máximo 6,5% da população com mais de 15 anos fosse 

analfabeta (G1, 2019; IBGE 2018). 

Quanto aos tipos penais mais recorrentes no Brasil, necessário abrir um 

parêntese relacionado ao espaço temporal de 2015 em que é relatado pelo IPEA 

(2015, p. 53), casos mais comuns identificados na Justiça Especializada Criminal 

(Jecrims), sujeitos a transação, foram: acidentes de trânsito (lesão corporal leve), 

crimes contra a honra (injúria, difamação e calúnia), ameaça, vias de fato, direção com 

carteiras de motorista suspensas (infrações tipificadas no Código de Trânsito 

Brasileiro) e porte ilegal de drogas (ressalvadas as situações enquadradas como 

tráfico). 

Importante destacar que a maior ou menor incidência de determinados tipos 

penais guarda relação com os contextos locais, principalmente, social e econômico. O 

tipo penal de porte ilegal de entorpecentes, que, normalmente, ―enquadra‖ os usuários 

de drogas, é passível de transação penal. Nesses casos, as restritivas que constam na 

transação podem variar de pagamento in pecúnia até participação do acusado em 

grupos e palestras realizados como forma de recuperação de viciados (IPEA, 2015).  

O Artigo 28 da Lei de Drogas, Lei n.º 11.343/2006 prevê que quem adquirir, 

guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar 

poderá ser submetido às penas de advertência sobre os efeitos das drogas; de 

prestação de serviços à comunidade; ou medida educativa de comparecimento a 

programa ou curso educativo. A visita aos juizados demonstrou que há um forte 

impacto dos processos relativos ao Artigo 28 no funcionamento das varas. 

Geralmente, o réu é chamado à sala de audiência e encaminhado para palestras 

sobre os prejuízos à saúde do uso das drogas (IPEA, 2015).  

Ressalta-se que foram encontrados formatos diferenciados dessas audiências. 

Em alguns casos, são realizadas audiências individuais e, em outros, os réus são 

intimados a participar de audiências coletivas, nas quais estão juízes, que fazem 

pequenas preleções sobre o uso de drogas e seu vínculo com o crime, e assistentes 

sociais e psicólogos, que dão palestras sobre os efeitos das drogas (IPEA, 2015).  

Em alguns casos, foi observada que a advertência é realizada pelos servidores 

diretamente em balcão de atendimento, no próprio cartório, sem a supervisão ou 

interferência de juiz. Indagado sobre a efetividade desse procedimento, um servidor 

afirma não identificar resultado, pois o que faz é ―dar um sermão‖ no cumpridor, 
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orientando-o a não usar mais drogas e não se envolver novamente em atividades 

ilícitas (Jecrim adjunto, interior) (IPEA, 2015, p.54). 

O parâmetro nacional de tipos penais mais recorrentes que ocorrem no País e 

causam prisões, apresentou que tráfico de drogas corresponde a 24,74%, entre os 

diversos tipos de contravenções, como pode ser visto no Gráfico 25 do CNJ. 

 

Gráfico 25 – Tipos penais mais recorrentes no Brasil em 2018 

 

 Ao observar os dados relacionados com tipos penais recorrentes em Portugal, 

temos os dados fornecidos pela Direção Geral da Política de Justiça - DGPJ/MJ 

conforme Tabela 11. 

Tabela 11.  Tipos penais mais recorrentes em Portugal 
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Os crimes relacionados com estupefacientes (consumo de drogas, tráfico) 

somam em média 18,27% dos tipos penais em 2018, enquanto no Brasil para o 

mesmo período somam 24,74%. 

A Tabela 12 comparativa sobre o tipo penal comércio de drogas com valores 

encontrados entre a investigação da tese e os dados nacionais do Conselho Nacional 

de Justiça. 

 

Tabela 12. Comparativo de Tipos Penais mais recorrentes a nível nacional e investigação da 

tese 

Tipos Penais 

Recorrentes 

Investigação da Tese em 

2015 

Nível Nacional em 

2015 

Nível Nacional em 

2018 

Comércio de Drogas 27% Informação não 

encontrada 

24,74% 

Fonte: Investigação da tese, 2015 e CNJ, 2018. 
 

O início do comércio de drogas foi motivado em 60,6% dos participantes com 

menos de 18 anos de idade, prevalecendo 10,75% com idades de 15 anos, reduzindo 

até 8 anos de idade como traficante; 28,9 % dos reeducandos com idades entre 18 e 
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30 anos e 7,25% com idades entre 31 e 40 anos. Observou-se que um resultado de 

apenas 1,75% fez comércio de drogas acima de 40 anos de idade, ou seja, a 

maturidade pode ter sido um fator que contribuiu para a conscientização da não 

comercialização. 

A caracterização deste inquérito demonstra o tratamento da informação em 

<Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 10 referências codificadas 

[0,59% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase> 

- § 10 referências codificadas [0,44% Cobertura], como pode ser visto nos Quadros 21 

e 22, que se seguem. 

Quadro 21 

Caracterização Questionário primeira fase - Idade em que iniciou comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 Infância 08 anos 1% R70 

 11 anos 1% R75 

 Adolescência 13 anos 2% R69, R84 

  14 anos 1% R86 

  15 anos 7,7% R29, R31, R38, R46, R65, 

R79, R89  

  

Jovens 

Menos de 

18 anos 

45% R1, R2, R3, R6, R8, R9, R10, 

R11, R13, R14, R15, R16, 

R18, R20, R22, R25, R26, 

R27, R33, R34, R35, R37, 

R39, R41, R43, R47, R49, 

R50, R52, R53, R54, R55, 

R56, R57, R58, R62, R63, 

R66, R67, R82, R85 

Idade em que 

iniciou comércio 

de drogas 

 

 

Adultos 

Entre 18 e 

30 anos 

25% R5, R7, R12, R17, R19, R21, 

R23, R24, R28, R32, R36, 

R40, R42, R45, R48, R51, 

R59, R64, R68, R72, R73, 

R74, R83 

  Entre 31 e 

40 anos 

 

10% R4, R44, R60, R61, R71, R76, 

R78, R80, R81 

  Entre 41 e 

50 anos 

2% R30, R76 

  Disseram 

nunca ter 

vendido 

drogas 

3,3% R87, R88 e R90 
 

Fonte: Investigação da tese. 
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Quadro 22 

Caracterização Questionário segunda fase - Idade em que iniciou comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

 Infância 10 anos 1,5% R114 

 Adolescência 11 anos 3% R113, R136 

  12 anos 1,5% R143 

 

Jovens 

13 anos 4,5% R107, R117, R134 

 14 anos 4,5% R92, R140, R142 

 15 anos 1,5% R123 

 

 

Idade em que 

iniciou comércio de 

drogas 

Menos de 18 

anos 

47% R91, R93, R94, R99, 

R100, R101, R102, 

R108, R109, R111, 

R112, R115, R116, 

R119, R122, R124, 

R126, R127, R129, 

R130, R131, R132, 

R135, R137, R138, 

R145, R148, R149, 

R151, R153, R154 

  

 

 

Adultos 

Entre 18 e 30 

anos 

28,8% R95, R96, R97, R98, 

R103, R104, R106, 

R110, R118, R120, 

R125, R133, R139, 

R141, R146, R147, 

R152, R155, R156 

  Entre 31 e 40 

anos 

4,5% R121, R128, R150 

  Entre 41 e 50 

anos 

1,5% R144 

  Nunca vendeu 1,5% R105 

Fonte: Investigação da tese. 

  

Os Quadros 21 e 22 apresentam dados próximos dos dados apresentados pela 

UNODC, para as vulnerabilidades de vários grupos etários, o relatório da UNODC de 

2018 concluiu que o uso de drogas e os danos associados a ele são os mais elevados 

entre os jovens em comparação aos mais velhos. A maioria das pesquisas sugere que 

a adolescência precoce (12-14 anos), a tardia (15-17 anos) é um período de risco 

crítico para o início do uso de substâncias e pode atingir o pico entre os jovens (com 

idade entre 18 e 25 anos).  

Ainda em se tratando do assunto comércio de drogas, os relatos são de que os 

amigos é que influenciaram para desenvolver comércio das drogas, sendo 
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responsáveis por 59,15% destes dados; optaram por si só 29,8%, já na família 5,75% 

foram influenciados por irmãos e 2,15% pela companheira. Importante ressaltar que 

houve relato de influência para venda de drogas pelo patrão e por prostituta em 1%.   

A questão oferecia respostas composta por múltipla escolha, portanto o 

percentual é superior a 100%. A caracterização demonstra as informações em 

<Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 9 referências codificadas 

[0,72% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 6 referências codificadas [0,54% Cobertura] de acordo com os 

Quadros 23 e 24. 

Quadro 23 

Caracterização Questionário primeira fase - Pessoas que incentivaram ao comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

  

 

Familiares 

Pais ou 

responsável 

legal 

 

1% R67 

 

 

 

 

Pessoas que 

incentivaram 

ao comércio 

de drogas 

 Irmão 5,5% R20, R25, R52, R55, R56 
 Companheira 3,3% R5, R12, R76 

 

 

 

 

Amigos 

 

 

 

 

Amigos 

 

 

 

 

60% R2, R6, R9, R10, R13, R14, R15, 

R17, R18, R19, R20, R23, R26, 

R27, R31, R32, R34, R35, R40, 

R41, R42, R43, R44, R46, R48, 

R50, R51, R53, R54, R56, R57, 

R58, R59, R62, R64, R65, R66, 

R68, R69, R70, R71, R72, R73, 

R75, R76, R77, R79, R82, R83, 

R84, R85, R86, R88, R89 

 Amigos na 

escola 

3,3% R22, R69, R84 

 Incentivo dos 

amigos 

2% R12, R20 

Sozinho Sozinho 

26,6% R1, R3, R4, R7, R8, R11, R16, R21, 

R24, R28, R30, R33, R36, R37, 

R38, R39, R49, R60, R61, R63, 

R74, R78, R80, R81 

    

 Líder Patrão 1% R47 

 Prostituição Prostituta 1% R29 

Fonte: Investigação da tese. 
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Quadro 24 

Caracterização Questionário segunda fase - Pessoas que incentivaram ao comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

Familiares 

Pais ou 

responsável 

legal 

6% 

R116, R117, R145, R148 

 

Pessoas que 

incentivaram 

ao comércio 

de drogas 

 

Irmão 6% R108, R135, R141, R149 

 Namorada 1% R96 

 Sobrinho 1% R97 

Amigos Amigos 53% 

R92, R93, R94, R95, R96, 

R100, R101, R104, R113, 

R118, R121, R123, R124, 

R125, R126, R127, R128, 

R129, R130, R133, R134, 

R136, R137, R138, R139, 

R140, R142, R143, R144, 

R146, R147, R151, R153, 

R154, R156 

Sozinho  Sozinho 
33% 

R91, R98, R99, R102, R103, 

R105, R106, R107, R109, 

R110, R111, R112, R14, 

R115, R119, R120, R122, 

R131, R132, R150, R152, 

R155 

Fonte: Investigação da tese. 

 

Entre os motivos que ocasionaram a venda destes produtos, 74,95% dos 

entrevistados relataram que foi para ter dinheiro fácil, outros 48,35% disseram ter a 

necessidade de sustentar a família ou a si próprio com esse valor recebido. A opção 

de não ter qualificação profissional apontou 22,05% dos participantes e 14,5% 

disseram que não tinham oportunidade de estudo. Houve relato de influência para 

venda de drogas porque pai estava preso e o filho vendia droga na rua para sustentar 

a casa ou vender para a polícia. 

Caracterizando os principais motivos elencados como importantes para efetuar 

a comercialização de drogas, em <Internas\\Caracterização Questionário primeira 

fase> - § 8 referências codificadas [0,57% Cobertura] e <Internas\\Questionário 

aplicado aos reeducandos segunda fase categorizado> - § 11 referências codificadas 

[2,06% Cobertura], destacam-se nos Quadros 25 e 26, o fato de conseguir dinheiro 

fácil, rápido, e de certa forma, sentir tranquilidade para a distribuição, devido estarem 

acobertados por autoridades judiciárias, descritos no Quadro 25. 
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Quadro 25 

Caracterização Questionário primeira fase - Motivos para comercializar drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 
 

Crise financeira 1% R76 

 
 

Situação 

econômica 

Sustentar a 

família 

26% R1, R7, R14, R18, R19, 

R23, R25, R29, R33, R41, 

R45, R49, R56, R60, R64, 

R66, R72, R75, R77, R79, 

R85, R86, R88, R89. 

  

Sustentar a si 

próprio 

23% R2, R17, R18, R20, R23, 

R26, R31, R34, R38, R39, 

R40, R43, R46, R47, R50, 

R51, R55, R57, R83, R87, 

R88 

 Opção de vida Vivia nas ruas 1% R45 

Motivos para 

comercializar 

drogas 

Dinheiro Fácil Ter dinheiro fácil 74,4% 

R1, R2, R3, R5, R6, R7, 

R8, R9, R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, R16, R18, 

R19, R21, R25, R27, R28, 

R30, R31, R32, R33, R34, 

R35, R36, R37, R38, R39, 

R40, R41, R42, R43, R44, 

R45, R46, R48, R50, R52, 

R53, R54, R55, R56, R58, 

R59, R60, R61, R62, R64, 

R65, R66, R67, R68, R69, 

R71, R72, R73, R74, R75, 

R78, R80, R81, R82, R86, 

R88 

 
Qualificação 

Profissional 

Não ter 

qualificação 

profissional 

16,6% R18, R22, R27, R28, R34, 

R42, R56, R57, R59, R66, 

R67, R70, R76, R88, R89 

 

Escolaridade e 

Qualificação 

―Não ter 

oportunidade de 

estudo e de 

trabalho‖ 

11% R2, R4, R18, R23, R30, 

R53, R63, R72, R76, R84 

 ―Porque um 

estudo seria 

melhor e um 

bom emprego 

digno, honesto 

seria bem 

melhor‖. 

1% R85 

Fonte: Investigação da tese. 
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Quadro 26 

Caracterização Questionário segunda fase - Motivos para comercializar droga 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

 

―Meu pai estava 

preso e eu 

vendia droga 

para ele na rua, 

sustentava a 

casa com isso‖. 

1,5% R117 

  ―Por falta de 

dinheiro‖. 

1,5% R103 

 
Situação 

Econômica 

Sustentar a 

família 

22,7% R97, R114, R116, R117, 

R118, R128, R130, R140, 

R141, R145, R146, R147, 

R148, R149, R152 

 

 

Sustentar a si 

próprio 

22,7% R91, R95, R98, R100, R103, 

R104, R106, R111, R114, 

R115, R116, R127, R141, 

R145, R154 

Motivos para 

comercializar 

drogas 

Dinheiro Fácil 
Ter dinheiro fácil 

75,5% R92, R93, R94, R95, R96, 

R98, R99, R100, R102, R103, 

R104, R106, R107, R108, 

R109, R110, R111, R113, 

R114, R115, R116, R118, 

R120, R121, R122, R123, 

R124, R125, R126, R127, 

R129, R132, R133, R135, 

R136, R137, R138, R139, 

R140, R143, R144, R145, 

R146, R150, R151, R152, 

R153, R154, R155, R156 

 

 

Por falta de 

oportunidade de 

trabalho 

1,5% R112 

 

 

 

Desemprego 

―Muitas pessoas 

não tem uma 

oportunidade 

para trabalhar 

principalmente 

quando é um 

preso que acaba 

de sair de uma 

penitenciária‖. 

3% R142, R146 

 

  ―Muitas pessoas 

não tem uma 

oportunidade 

para trabalhar 

principalmente 

quando é um 

preso que acaba 

de sair de uma 

penitenciaria‖. 

1,5% R112 
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  ―Talvez porque 

a situação de 

serviço não está 

fácil‖. 

1,5% R118 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

     

 Qualificação 

Profissional 

Por não ter 

qualificação 

profissional 

9% R97, R101, R112, R115, 

R132, R140, R142, R153  

 Escolaridade e 

Qualificação 

Por não ter 

oportunidade de 

estudo e de 

trabalho. 

18% R99, R107, R112, R117, 

R118, R119, R128, R129, 

R131, R134, R138, R140  

 Opção de vida ―Também 

porque é 

gostoso a 

sensação de 

ficar noiado e 

doidão‖. 

1,5% R116 

 

Fonte: Investigação da tese. 

O fator de conseguir dinheiro fácil foi apontado em quase 75% dos 

participantes, que se sustentam a si mesmos, as suas necessidades, as suas 

vontades, além de sustentar demais membros da família, como visto no Gráfico 26: 

 
Gráfico 26 – Percentual sobre fatores que motivaram o comércio da droga 

 
Fonte: Investigação da tese. 

 

A preocupação em sustentar a família, não é um fator forte suficiente e decisivo 

para dar condições mínimas de sobrevivência à família que justifique praticar tal 

comércio, pois ficou como 2ª opção. Não ter qualificação profissional e não ter 

oportunidade de estudo também não são fatores primordiais na busca pelo 

desempenho da função de comercializar esses produtos. 
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A legalização do comércio de drogas pelo Governo Federal Brasileiro é 

apoiada por uma minoria, computando 37,5% dos participantes, uma vez que, 62,4% 

dos participantes viam como uma opção fácil para ganhar dinheiro fazendo a venda de 

drogas conforme Tabela 9. A análise em <Internas\\Caracterização Questionário > - § 

2 referências codificadas [0,02% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos 

reeducandos segunda fase categorizado> - § 2 referências codificadas [0,02% 

Cobertura], Quadro 27 e Quadro 28. 

Quadro 27 

Caracterização Questionário primeira fase - Liberação de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

Liberação de 

drogas 
Legalização 

Sim  31% R1, R2, R4, R8, R9, R10, R16, R17, 

R20, R23, R27, R28, R31, R32, R49, 

R52, R53, R56, R57, R61, R62, R63, 

R64, R66, R78, R79, R81, R89  

Não 68,8% R3, R5, R6, R7, R11, R12, R13, R14, 

R15, R18, R19, R21, R22, R24, R25, 

R26, R29, R30, R33, R34, R35, R36, 

R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, 

R44, R45, R46, R47, R48, R50, R51, 

R54, R55, R58, R59, R60, R65, R67, 

R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, 

R75, R76, R77, R80, R82, R83, R84, 

R85, R86, R87, R88, R90 

Fonte: Investigação da tese. 

 

Quadro 28 

Caracterização Questionário segunda fase - Liberação de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

Liberação de 

drogas 
Legalização 

 Sim 44% R92, R99, R100, R101, R104, 

R105, R110, R113, R115, R116, 

R122, R125, R127, R128, R129, 

R131, R132, R133, R135, R136, 

R137, R138, R139, R143, R146, 

R148, R149, R150, R151 

 

Não  56% 

 

R91, R93, R94, R95, R96, R97, 

R98, R102, R103, R106, R107, 

R108, R109, R111, R112, R114, 

R117, R118, R119, R120, R121, 

R123, R124, R126, R130, R134, 

R140, R141, R142, R144, R145, 

R147, R152, R153, R154, R155, 

R156 

Fonte: Investigação da tese. 

 

As opiniões são fortes e diversas, causando reflexões profundas a respeito da 

visão sobre a legalização do comércio de drogas. De acordo com situações por eles 
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vividas e sentidas, identifica-se que a legalização das drogas não é apoiada pelos 

participantes, devido ser um comércio lucrativo para este público, conforme pode ser 

verificado em <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase > - § 6 referências 

codificadas [2,09% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 9 referências codificadas [1,46% Cobertura], no 

Quadro 29, onde são listadas as principais ações que movem os participantes a 

desenvolver a comercialização de drogas ilícitas. 

 

Quadro 29 

Caracterização Questionário primeira e segunda fase - Conceitos sobre dinheiro fácil na 

comercialização de drogas  

Categoria  Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

 

 

Dinheiro fácil na 

comercialização 

de drogas 

Dinheiro 

Fácil 

 Ganhar dinheiro fácil e 

rápido. 

7,7% R12, R14, R36, 

R40, R47, R62, 

R64 

―Depois de se descobrir que 

se pode tirar uma diária de 

R$3.000 a R$5.000 por dia e 

saber que vai ficar 30 dias 

pegar um salario é bruto. 

Tratas uma família assim‖. 

1% R1 

―Lucro fácil, vida de luxo‖. 1% R43 

―É bom demais ter dinheiro 

com a venda de drogas‖. 

1% R52 

―É dificil alguém que 

aprendeu ganhar dinheiro 

com as drogas, voltar a viver 

com um salario que não e 

compatível com as nossas 

nessecidades basicas‖. 

1% R44 

―Sou contra o uso de drogas. 

O comércio é só uma forma 

de ostentar‖. 

1% R44 

―Não porque vai desvalorizar 

o preço e não vai mais dar 

lucro‖. 

1,5% R103 

―Por que acabaria com o 

trafico e ia desvaloriza a 

droga‖. 

1,5% R145 

―O dinheiro fala mais alto‖. 1,5% R99 

Dinheiro fácil. 1,5% R96 

―É fácil e dá muito dinheiro‖. 1,5% R126 
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―É por dinheiro e poder‖. 1,5% R123 

―Muitas pessoas acabam 

fazendo para obter lucro 

fácil‖. 

1,5% R94 

―Por ganhar dinheiro fácil‖. 1,5% R146 

―Talvez porque as drogas é 

uma fonte de dinheiro‖. 

1,5% R106 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 

São citados como motivos para efetuar a comercialização de drogas servidores 

públicos e militares que facilitam o comércio. Esta informação não foi prevista no 

questionário aplicado, entretanto, alguns participantes citaram nos campos abertos 

para observação. Os percentuais no Quadro 30 apresentam índices diferentes devido 

pertencerem a primeira e segunda fase da pesquisa. As informações são visualizadas 

em <Internas\\Caracterização Questionário primeira e segunda fases> - 

Nós\\Corrupção\Servidores públicos civis e militares, devido estarem acobertados por 

autoridades judiciárias, descritos no Quadro 30. 

Quadro 30 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Corrupção de servidores públicos civis 

e militares no comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 
 

  

 

―Grande maioria dos policiais cobram 

pedágio dos traficantes para deixar vender 

drogas‖. 

1% R71 

  ―Tem muito policial corrupto, facilita o 

comércio de drogas‖. 

2% R60, R71 

   ―Autoridades e governo aceitam dinheiro 

do tráfico‖. 

2% R62, R64 

   ―Policiais apoiam os traficantes em troca 

de dinheiro‖. 

2% R60, R61 

   ―Ate a polícia da segurança para alguns 

traficantes, é fácil porque a polícia ajuda‖. 

1,5% R110 

  ―A polícia fortalece o trafico de drogas‖. 1,5% R107 

Corrupção Servidores 

públicos 

civis e 

militares 

―Por que? A polícia do Brasil é corrupta e 

faz vista grossa‖. 

1,5% R103 

  

 

 

 

―Até quando o Brasil vai continuar a mentir 

que o Brasil está bem, mas não está. As 

drogas estão arrebentando o nosso Brasil 

aos poucos. Ninguém no palácio do 

1,5% R123 
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Planalto olha para isso, só quer construir 

cadeia. Se cadeia ajudasse alguém não 

haveria mais cracolandia, isso é uma 

vergonha. O Brasil está afundando nas 

drogas e quem pode fazer alguma coisa 

que são os políticos, não fazem nada, 

aproveitam o caos e rouba sem ninguém 

ver. Que Deus nos ajude‖. 

Fonte: Investigação da tese. 

 
            Entre os participantes, 1,5% descreveram conceitos sobre sua visão no uso 

das drogas, destacando como erva medicinal e 12,5% apoiam a liberação do uso da 

maconha. Há ainda, conceitos sobre ajudar no controle do sono ou que as pessoas 

irão usar da mesma forma, com ou sem autorização e sobre a atuação positiva das 

drogas na saúde, entre outros que podem ser observados: 

 

Quadro 31 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Conceitos sobre a Liberação do uso 

de drogas  

Categoria  Subcategoria Descrição Percentual Participantes 
 

 

Maconha 

―Erva medicinal‖ 3,3% R1, R22, R31 

 ―Só para uso da maconha‖. 8,8% R2, R10, R27, 

R52, R57, R61, 

R62, R64 

 ―Ajudam no controle do sono‖. 1% R89 

 ―Maconha, alegria, fome, calmante 

abre a mente para a sabedoria‖. 

1% R4 

 ―Não da droga química mas sim 

da maconha‖. 

1,5% R104 

 ―A favor da liberação da 

maconha‖. 

1,5% R128 

 ―Acaba com a saúde das 

pessoas‖. 

3,3% R6, R19 

 ―Dependente químico dá muito 

prejuízo, acaba com a vida‖. 

3,3% R6, R20 

Liberação do 

uso de drogas 

―Alivia o estresse‖. 1% R12 

 ―Destrói a própria pessoa‖. 1% R5 

 ―Se liberar o uso das drogas, terá 

mais recursos para o tratamento‖. 

1% R66 

 ―Medicação controlada não causa 

danos‖. 

1%  R89 
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 ―Pois é algo que vicia‖. 1% R29 

 ―As drogas era tipo um remédio 

para mim, pois quando eu estava 

sob efeito eu ficava de boa, eu me 

acalmava mais, comia mais, 

dormia melhor, ficava de boa pois 

a maconha pra mim era um 

remédio...  hoje não uso mais 

tenho controle dela. E muitos 

especialistas afirmão que a 

canabis sátiva era uma erva 

medicinal fais bem para muitos 

também‖. 

1% R53 

 

Tratamento 

para usuários 

―Ofertar pessoas qualificadas em 

penitenciárias para tratamento‖. 

1% R22 

 ―Clínica com profissionais 

qualificados‖. 

2% R12, R88 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 

De acordo com Quadro 32, 80,5% disseram ter conhecimento sobre os danos 

causados pelo uso indevido das drogas ao usuário e seus familiares, 10,25% às vezes 

reconhecem, ficando clara a dúvida quanto aos malefícios do uso da droga e 7,25% 

não reconhecem os danos das drogas. Já 8,35% citaram como um dano à saúde; 

desestrutura familiar apresentou 23,35%; danos letais 8,4% como descrito na Tabela 

9. 

Quadro 32 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Conhecimento sobre danos causados 

pelas drogas aos toxicômanos e seus familiares 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 
 
 
 
 
 

Conhecimento 
sobre danos 

causados 
pelas drogas 

aos 
toxicômanos e 

seus 
familiares 

Tem 
conhecimento 

Sim 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71% 

 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, 
R11, R12, R14, R17, R18, R19, R20, 
R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, 
R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, 
R36, R37, R39, R40, R41, R42, R43, 
R44, R46, R47, R48, R49, R50, R51, 
R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, 
R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, 
R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, 
R73, R74, R75, R77, R78, R80, R81, 
R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, 
R89, R90, R91, R93, R94, R95, R96, 
R97, R98, R99, R102, R103, R104, 
R105, R106, R107, R109, R110, R111, 
R112, R113, R114, R116, R117, R118, 
R119, R120, R121, R122, R123, R124, 
R126, R128, R131, R133, R135, R137, 
R140, R141, R142, R143, R144, R145, 
R146, R147, R149, R151, R152, R154, 
R155, R156 
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Não 5,5% 
9% 

R9, R15, R38, R76, R79, 
 R108, R125, R130, R134, R136, R139  

Ás vezes 5,5 
15% 

R13, R16, R28, R45, R92,  
R100, R101, R115, R127, R129, R132, 
R138, R148, R150, R153 

Fonte: Investigação da tese. 

 

Entre os comentários citados pelos participantes sobre os danos causados 

pelas drogas, em sua maioria, relatam que a família sofre as maiores e piores 

consequências, conforme pode ser visualizado no Quadro 33. 

Quadro 33  

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Danos familiares causados pela droga 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

 

 

 

 

Danos 

familiares 

causados 

pela droga 

Desestrutura 

familiar 

―Para não destruir mais famílias‖. 6,6% R5, R7, R11, R12, 

R45, R72 

―Dar conselhos porque destrui a 

família‖. 

1,5% R107 

―Destrói o lar‖. 16,6% R14, R19, R21, R33, 

R36, R48, R52, R55, 

R58, R60, R61, R62, 

R64, R85, R88 

―Quem mais sofre é a família‖. 5,5% R16, R22, R40, R46, 

R71 

―Separa casais, deixa filhos órfãos, 

mães e pais sem filhos e 

desestrutura a família e muitas 

vidas são destruídas‖. 

1% R69 

―Gera desunião entre usuário e 

familiares‖. 

1% R42 

―Para evitar que mais famílias 

sejam destruídas‖. 

2% R5, R88 

―Impedir a família de usar‖. 1% R7 

―Perda da família e danos na 

saúde e em mais confiança da 

sociedade tudo por causa das 

drogas‖. 

1,5% R140 

―Quem mais sofre é a família, a 

periferia é abandonada pelos 

governantes‖. 

1,5% R112 

―Destrói a família‖. 1,5% R109 

―A droga e muita química causa 

transtorno a família‖. 

1,5% R106 

―Mas as famílias tem que nos 

ajudar‖. 

1,5% R123 

―Tenho filho e não quero eles com 

drogas‖. 

1% R14 

―Porque a droga mata, destrói 

família e perde  amigo‖. 

1,5% R144 

 ―Eu acredito que a recuperação 

não se dá pelo fato de estar preso, 

nem tão pouco pelo remédio. O 

remédio para as drogas é amor, 

carinho, paciência, tratar com 

respeito, todo usuário tem 

1,5%   R108 
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consciência. Ele se entrega para 

as drogas por ser rejeitado e 

abandonado pela família. A família 

assina a sentença dele‖. 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 

Demais conceitos citados pelos participantes sobre os danos à saúde, 

destacado na caracterização do Quadro 34, em <Internas\\Caracterização 

Questionário primeira fase> - § 1 referência codificada [0,20% Cobertura] e 

<Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase categorizado> - § 6 

referências codificadas [0,94% Cobertura]. No entanto, nenhum participante citou de 

forma objetiva quais são os danos físicos e psíquicos que a droga em uso indevido 

causa em seus corpos. 

Quadro 34 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Danos à saúde causados pelas 

drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

Danos à saúde 

causados 

pelas drogas 

 

―Falaria a elas os danos das 

drogas a saúde e a família‖. 

7,7% R12, R22, R40, 

R46, R47, R69, 

R74 

 
―A droga tem um poder 

destruidor muito grande‖. 

1,5% R123 

 
―Alguns tipos de drogas são 

muito perigosos, outras não‖. 

1,5% R146 

Danos à 

saúde 

―Devastador‖. 1,5% R104 

 

―E porque experimenta sem 

saber o tamanho da 

desgraça‖. 

1,5% R104 

 

―Porque a droga é uma ilusão 

so causa destruição tanto para 

sua família como para você 

próprio‖. 

1,5% R112 

 
―Hoje sei o dano que ela 

causa‖. 

1,5% R108 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 

O Decreto n.º 9761/2019 do Governo Federal Brasileiro rege que ainda se faz 

necessário o olhar atento para outros grupos etários. As mortes causadas em 

decorrência direta do uso de drogas entre a população com mais de 50 anos, nos 

anos 2000, representava 27% e aumentou para 39% (Relatório Mundial sobre Drogas 
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2018 – UNODC) em 2015, o que indica a necessidade do olhar e de ações estratégias 

para os distintos grupos (Brasil, 2019).  

Situação esta, relatada pelos participantes da investigação em que as 

consequências de uso indevido de drogas geram mortes. Os dados são apresentados 

na caracterização em <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 5 

referências codificadas [1,48% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos 

reeducandos segunda fase categorizado> - § 3 referências codificadas [0,50% 

Cobertura], ocasionadas em função da busca desregrada da droga, ou pelo uso 

excessivo ou pelos crimes praticados para conseguir comprar a droga, atingindo 

qualquer pessoa que atrapalhasse ou impedisse o acesso ao produto entorpecedor. 

 
Quadro 35 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Danos letais causados pela droga 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

Danos letais 

causados 

pela droga 

Morte 

―As vezes assim diminuiria os 

crimes de roubo tudo que é 

liberado perde um pouco a 

graça‖. 

1% R20 

―A droga é causa de muitas 

mortes‖. 

8,8% R16, R21, R34, 

R36, R40, R45, 

R55, R69 

―Morreu um familiar‖. 1% R65 

―Penetra no sangue da pessoa 

e acaba matando‖. 

1% R45 

―Antigamente só os caras de 

―responsa‖ poderiam vender 

drogas. Hoje qualquer 

―comédia‖ pode vender isso, 

responde aumento de morte no 

crime‖. 

1% R90 

―Já que o governo não 

combate, mas mata todos os 

traficantes‖. 

1,5%  R144 

―Vários amigos já se foram 

(morte)‖. 

1,5% R120 

  ―Amigos que já morreram‖. 1% R96 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (2018), o álcool foi o 7º 

fator de risco no mundo para anos de vida perdidos e o 1º para o indicador chamado 

DALY (Disability-Adjusted Life Year), que seria a soma dos anos potenciais de vida 
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perdidos, devido à mortalidade prematura e os anos de vida produtiva perdidos devido 

à deficiência (UNODC, 2018). 

No que tange à prevenção do suicídio, o Ministério da Saúde do Brasil 

lançou, em setembro de 2017, ações estratégicas nessa área para toda a população 

brasileira. Publicou o primeiro relatório epidemiológico sobre o tema no país. Fez 

oficinas com a Imprensa para discutir e orientar sobre o tema.  

 

Figura 10. Campanha de Prevenção ao suicídio. 

Dados recolhidos do Ministério da Saúde, Brasil, 2017. 

 

Quanto à reflexão de que uma religião na vida do toxicômano ajudaria 

abandonar o comércio de drogas houve a unanimidade pelos participantes em 

responder que sim, na primeira fase e 66% na segunda fase, dando uma média de 

83% sobre a opção de largar o comércio das drogas em função de uma religião. 

Houve 17,5% que disseram que a religião não ajudaria a abandonar o comércio de 

drogas. Este item foi questionado devido os participantes estarem numa ala religiosa 

que podia ser acessada no presídio, entretanto o foco dos relatos será direcionado a 

educação, parte do objeto de estudo desta investigação.  

Citações sobre a atuação da religiosidade na decisão de deixar o comércio de 

drogas de acordo com seus conceitos bíblicos em <Internas\\Caracterização 

Questionário primeira fase> - § 4 referências codificadas [1,58% Cobertura] e 

<Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase categorizado> - § 15 

referências codificadas [4,46% Cobertura] são demonstrados no Apêndice 1.5, Item 

1.5.14. 

Dentre os conceitos sobre a religião, são citados relatos sobre a crença num 

Ser Superior em que os participantes buscam forças para abandonar o comércio de 

drogas, conforme apresentado em <Internas\\Caracterização Questionário primeira 

fase > - § 14 referências codificadas [8,90% Cobertura] e <Internas\\Questionário 
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aplicado aos reeducandos segunda fase categorizado> - § 26 referências codificadas 

[5,61% Cobertura] podem ser observados no Apêndice 1.5, Item 1.5.15, pois o foco da 

pesquisa não está direcionado à religiosidade. 

 

A afirmativa de que novos consumidores de drogas surgem devido o comércio 

de drogas facilitar o acesso, definido por 84,1%, enquanto 21,8% disseram que o 

comércio de drogas não é fácil.  

Quadro 36 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Novos consumidores de drogas 

devido comércio de drogas fácil 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos 

consumidores 

de drogas 

devido comércio 

de drogas fácil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comércio de 

drogas fácil 

Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sim 

95,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,7% 

 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 

R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, 

R18, R19, R21, R22, R24, R25, R26, 

R29, R30, R31, R32, R34, R35, R36, 

R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, 

R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, 

R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, 

R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, 

R65, R68, R69, R70, R71, R72, R73, 

R74, R75, R76, R77, R78, R80, R81, 

R82, R85, R86, R87, R88, R89, R90  

R91, R92, R93, R94, R95, R96, R98, 

R99, R100, R101, R102, R103, R104, 

R105, R107, R108, R109, R110, 

R111, R112, R116, R117, R118, 

R120, R122, R124, R126, R128, 

R129, R130, R131, R132, R133, 

R134, R136, R137, R140, R141, 

R142, R144, R145, R146, R147, 

R151, R152, R153, R154 

 
 

 16,6% R9, R17, R20, R23, R24, R25, R27, 

R28, R33, R66, R67, R79, R83, R84 

   Não 27% R97, R106, R113, R114, R115, R119, 

R121, R123, R125, R127, R135, 

R138, R139, R143, R148, R149, 

R150, R155, R156 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 

           De acordo com a análise <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> 

- § 1 referência codificada [0,12% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos 
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reeducandos segunda fase categorizado> - § 2 referências codificadas [0,73% 

Cobertura], no Quadro 37: 

 
Quadro 37 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Conceito sobre novos consumidores 

de drogas devido comércio de drogas fácil 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

Novos consumidores 

de drogas devido 

comércio de drogas 

fácil 

Comércio de 

drogas fácil 

―Aumento populacional‖. 1% R1 

―Porque é fácil eu não 

estaria preso‖. 

1,5% R119 

 ―Não é a droga que esta 

atuada, é a procura que 

está aumentando‖. 

1,5% R101 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 

 Quando questionados sobre novos consumidores de drogas aparecem porque 

o tráfico está mais atuante, a resposta afirmativa foi de 82,1% e 16,1% disseram que o 

tráfico não está mais atuante. Também 7% responderam que é fácil, é algo popular. O 

resultado pode ser visualizado em <Internas\\Caracterização Questionário primeira 

fase> - § 4 referências codificadas [0,23% Cobertura] e <Internas\\Questionário 

aplicado aos reeducandos segunda fase categorizado> - § 10 referências codificadas 

[1,71% Cobertura], Quadro 38. 

Quadro 38 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Novos consumidores de drogas 

devido tráfico mais atuante 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

Novos 

consumidores de 

drogas devido 

tráfico mais atuante 

 

Tráfico mais 

atuante 

Sim  90%  R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 

R8, R9, R11, R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, R18, R19, R20, 

R21, R22, R24, R26, R27, R28, 

R29, R30, R31, R32, R34, R35, 

R36, R37, R38, R39, R40, R41, 

R42, R43, R44, R45, R46, R47, 

R48, R49, R50, R51, R52, R53, 

R54, R55, R56, R57, R58, R59, 

R60, R61, R62, R63, R64, R65, 

R68, R69, R70, R71, R72, R73, 

R74, R75, R76, R77, R78, R80, 

R81, R82, R85, R86, R87, R88, 

R89, R90 

Sim 74,2% R91, R93, R94, R95, R96, R98, 

R99, R100, R102, R103, R105, 

R107, R108, R109, R110, R111, 

R112, R114, R116, R117, R118, 

R119, R120, R121, R122, R123, 

R124, R126, R128, R129, R130, 
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R131, R132, R133, R134, R136, 

R137, R140, R141, R142, R144, 

R145, R146, R147, R151, R152, 

R153, R154, R156 

 

 Não 21,2% R101, R106, R113, R115, R125, 

R127, R135, R138, R139, R143, 

R148, R149, R150, R155 

Não 11% R10, R23, R25, R34, R66, R67, 

R79, R83, R84, R92 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 
 
 

 

Quadro 39 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Conceito sobre novos consumidores 

de drogas devido tráfico mais atuante 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

Conceito 

sobre novos 

consumidores 

de drogas 

devido tráfico 

mais atuante 

Tráfico 

atuante 

―Cada dia tem mais traficante‖. 1,5% R111 

 ―Aumento de usuários‖. 1% R14 

―Muito atuante‖. 3,3% R4, R18, R34 

―A melicia está cada vez 

dominando mais‖. 

1,5% R111 

―Sim porque tem muito‖. 1,5% R109 

―De cada 10 pessoas 8 tem ou já 

teve algum tipo de envolvimento 

com droga‖. 

1,5% R108 

―O trafico está evoluindo cada dia 

mais‖. 

1,5% R107 

―Muito atuante‖. 1% R96 

―Sim porque a comercialização de 

drogas está maior, por isso muitas 

pessoas começam a sentir 

curiosidade de experimentar e 

acabam vacilando‖. 

1,5% R156 

―Em todas as esquinas tem um 

desqualificado‖. 

1,5% R144 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 

No inquérito sobre o que leva uma pessoa a procurar as drogas, respostas 

diversas como falta de diálogo dentro de casa é apontada em 27,9%, brigas familiares 

27,25%; mostrar aos amigos que não tem medo de nada 19,3%; sensação de prazer 

46,15%; desconhecimento dos danos da droga 23,85%. Visualizado em 

<Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 7 referências codificadas 

[1,76% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 8 referências codificadas [1,66% Cobertura], Quadro 40. 
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Quadro 40 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Razões para buscar drogas - primeira 

fase 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razões para buscar 

drogas 

Falta de 

diálogo 

Falta de diálogo 

dentro de casa 

21% R12, R17, R19, R20, 

R25, R27, R32, R35, 

R47, R48, R49, R50, 

R51, R60, R61, R68, 

R73, R75, R84  

Brigas 

familiares 
Brigas familiares 

28,8% R16, R17, R18, R20, 

R22, R28, R33, R37, 

R40, R41, R42, R45, 

R46, R50, R51, R53, 

R54, R60, R61, R70, 

R72, R75, R77, R81, 

R84, R86 

Destemido 

Mostrar aos 

amigos que não 

tem medo de 

nada 

22% R2, R5, R12, R15, R17, 

R20, R29, R31, R33, 

R46, R50, R51, R56, 

R67, R71, R73, R80, 

R82, R89, R90 

 

 

 

Prazer 

Sensação de 

prazer 

38,8% R1, R3, R6, R8, R9, R10, 

R11, R12, R14, R17, 

R20, R21, R23, R24, 

R31, R33, R34, R36, 

R38, R39, R40, R43, 

R44, R45, R46, R50, 

R51, R52, R53, R55, 

R63, R65, R66, R69, R74  

―As drogas não 

são boas eu não 

aconselho 

niguem a usar, 

pois entrei nas 

drogas para 

buscar algo 

melhor comesei 

de forma pouco 

axando que eu 

não iria viciar, 

quando abri os 

olhos ela já me 

dominava, tipo 

eu gostava da 

sensação, de 

curti o momento, 

da adrenalina, e 

é isso mais eu 

sabia que eu 

consegui parar‖. 

1% R53 

Desconhecime

nto dos danos 
Desconheciment

o dos danos da 

25% R4, R7, R13, R17, R20, 

R26, R30, R51, R56, 
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droga R57, R58, R59, R62, 

R64, R67, R69, R76, 

R78, R79, R83, R85, 

R87, R88 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 

 
Quadro 41 

Caracterização Questionário segunda fase – Razões para buscar drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razões para 

buscar drogas 

Falta de diálogo 

Falta de 

diálogo dentro 

de casa 

34,8% R91, R94, R95, R96, R99, 

R103, R110, R115, R117, 

R120, R124, R127, R128, 

R129, R131, R132, R138, 

R140, R146, R148, R150, 

R151, R153 

Brigas familiares 
Brigas 

familiares 

25,7% R91, R95, R99, R100, R103, 

R115, R127, R128, R129, 

R136, R138, R139, R140, 

R143, R146, R150, R153 

Destemido 

Mostrar aos 

amigos que 

não tem medo 

de nada 

16,6% R92, R93, R94, R105, R108, 

R113, R125, R135, R140, 

R149, R154 

Prazer 

Sensação de 

prazer 

47% R93, R94, R95, R98, R101, 

R105, R111, R114, R115, 

R116, R118, R120, R121, 

R122, R123, R126, R134, 

R135, R137, R139, R140, 

R142, R143, R145, R146, 

R147, R149, R151, R152, 

R154, R155 

―No começo é 

gostoso, 

depois só 

desgraça‖. 

1,5% R97 

―Quem não 

gosta de 

dinheiro  e 

prazer, 

combinação 

perfeita‖ 

 

1,5% R126 

―Quem não 

gosta de 

dinheiro e 

prazer, 

combinação 

perfeita‖. 

1,5% R116 

Desconhecimento 

dos danos 

Desconhecime

nto dos danos 

da droga 

22,7% R97, R102, R104, R106, 

R107, R109, R112, R119, 

R130, R131, R133, R141, 

R144, R146, R156 

Fonte – Caracterização da pesquisa de tese. 
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Questionados sobre desistindo do comércio de drogas, tentaria impedir que 

outras pessoas usassem drogas, apesar de a questão ter apenas as opções sim ou 

não, em que 21,5% respondeu que não impediria que outras pessoas usassem, sendo 

que 55,5% tentariam impedir o uso, 18,5% talvez tentariam impedir o uso de drogas e 

2% absteram-se de responder. Houve comentários dos quais são caracterizados em 

<Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 7 referências codificadas 

[1,05% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 4 referências codificadas [0,38% Cobertura]. 

Quadro 42 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Impedir que outras pessoas usem 

drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

Tentar impedir 

que outras 

pessoas usem 

drogas 

Tenta impedir Sim 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

R2, R3, R5, R6, R7, R8, R10, R11, 

R12, R14, R15, R16, R19, R20, 

R21, R22, R23, R24, R25, R26, 

R27, R30, R31, R32, R34, R35, 

R36, R37, R38, R40, R41, R42, 

R43, R44, R45, R46, R47, R48, 

R49, R50, R51, R53, R54, R55, 

R61, R62, R63, R64, R65, R67, 

R68, R69, R70, R71, R72, R73, 

R74, R75, R76, R77, R78, R79, 

R80, R81, R82, R83, R84, R85, 

R86, R87, R88, R90, R93, R94, 

R95, R96, R97, R98, R102, R104, 

R106, R107, R108, R111, R112, 

R117, R118, R120, R121, R123, 

R124, R126, R128, R130, R131, 

R133, R134, R137, R140, R141, 

R142, R144, R146, R148, R153, 

R154, R156      

Não tenta 

impedir 
Não 

12% 

 

 

45% 

R1, R4, R9, R13, R17, R18, R28, 

R29, R33, R52, R66, R91, R92, 

R99, R100, R101, R103, R109, 

R110, R113, R114, R115, R116, 

R119, R122, R125, R127, R129, 

R132, R135, R136, R138, R139, 

R143, R145, R147, R149, R150, 

R151, R152, R155 

Dúvida sobre 

impedir 

Talvez  7% R39, R56, R57, R58, R59, R60, 

R89  

Fonte Investigação da tese. 
 
Quadro 43 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Conceitos sobre impedir que outras 

pessoas usem drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 
 

 Aconselhamento ―Mesmo quando vendia dava 2,2% R2, R4 
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Impedir que 

outras 

pessoas 

usem droga 

conselho para não usar‖. 

Prejuízo ―Droga só traz prejuízo‖. 1% R6 

Recuperação  ―Consegui tirar uma moça de 14 

anos dessa vida, e pretendo tirar 

muito mais‖. 

1% R11 

Sofrimento  ―Para ninguém passar o que eu 

estou passando‖. 

2,2% R14, R16 

Egoísmo ―Não porque eu so me importo 

com minha família‖.  

1,5% R119 

Aprendizado ―Porque ela não merece oque eu 

já passei‖.  

1,5% R96 

Fonte Investigação da tese. 

 

Através do inquérito sobre acreditar que existe recuperação de usuário de 

drogas dentro do presídio, 56% informou que sim e 21,5% que não acreditam em 

recuperação, 18% disseram que talvez possa existir recuperação. Outros 3,7% 

acreditam que a recuperação ocorra somente por um período. O resultado pode ser 

observado em <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 4 referências 

codificadas [0,17% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 7 referências codificadas [1,02% Cobertura]: 

Quadro 44 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Recuperação dentro de presídio 

Categoria Subcategoria Descrição Percentual Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperaçã

o dentro de 

presídio 

Tem 

recuperação 

dentro de 

presídio 

Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42% 

R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R15, R16, R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, R25, R26, R30, 

R31, R32, R33, R34, R35, R36, 

R37, R38, R39, R40, R41, R42, 

R43, R44, R45, R46, R47, R50, 

R51, R53, R54, R55, R56, R57, 

R59, R60, R61, R62, R65, R69, 

R70, R71, R72, R73, R74, R77, 

R78, R83, R84, R85, R86, R87, 

R90, R92, R93, R94, R95, R96, 

R97, R98, R100, R102, R107, 

R109, R110, R117, R119, R120, 

R122, R126, R127, R128, R134, 

R136, R140, R141, R142, R146, 

R151, R153, R156 

Não Tem 

recuperação 

Não 

 

 

16,6% 

 

 

31,8% 

 

R1, R18, R27, R28, R49, R52, R58, 

R64, R66, R67, R68, R76, R80, 

R81, R82, R104, R105, R106, 

R111, R112, R113, R114, R115, 

R116, R118, R130, R131, R132, 

R135, R137, R143, R144, R145, 

R152, R154, R155 

Dúvida Talvez 

 

12% 

 

R4, R12, R13, R14, R17, R53, R63, 

R75, R79, R88, R89, R91, R99, 
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 24% R101, R103, R108, R121, R123, 

R124, R125, R129, R133, R138, 

R139, R147, R148, R149, R150 

Temporária Somente por 

algum período 

4,4% 

1,5% 

R28, R29, R48, R118, 

 R140 

 ―Só enquanto 

tiver preso‖ 

1,5% R105 

Escola para o 

crime 

―Porque o 

sistema não 

recupera 

ninguém aqui. É 

escola de 

aprendizagem 

para o crime, se 

engana quem 

acredita no papo 

furado da justiça 

que recupera‖. 

1,5% R114 

 

Através de 

Tratamento 

―Precisa clínica 

e atendimento 

psicológico‖. 

1,5% R104 

Fonte: Investigação da tese.  

 

A garantia de uma boa educação é uma forma de ressocializar as pessoas 

condenadas à prisão. Possibilita que, ao retornar à sociedade após cumprir o regime 

fechado com a justiça, às pessoas que estavam privadas de liberdade tenham outras 

opções que não o regresso à criminalidade. Uma formação profissional e educacional 

proporciona melhores alternativas de inserção social e de remuneração, prevenindo a 

reincidência. Além disso, a educação diminui significativamente a ocorrência de 

rebeliões dentro dos presídios, promovendo atividades de interação e reflexão que 

oferecem melhores perspectivas acerca do futuro (Politize, 2017).  

A adesão das pessoas privadas de liberdade a uma modalidade de educação é 

ainda uma forma de reduzir o tempo da pena cumprida e, por consequência, uma 

maneira de diminuir a superlotação dos presídios. Isso porque a Lei de Execução 

Penal determina que 12 horas de frequência escolar equivalem a um dia a menos de 

pena. O tempo descontado em função das horas de estudo é acrescido de ⅓ nos 

casos de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento 

da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação 

(Brasil, 2011). 

O direito à educação escolar nas prisões foi também estabelecido, em 2010, 

pelas Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação para Jovens e Adultos em 

Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais. Essas diretrizes 

garantem a oferta de professores qualificados e a certificação e continuação dos 

estudos (Brasil, 2010). A lei prevê que assistência educacional compreenderá a 
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instrução escolar e a formação profissional da pessoa privada de liberdade, devendo o 

ensino fundamental ser obrigatório (Brasil, 2011).  

O grau de instrução educacional dentro das prisões é de grande necessidade 

pois é baixa a escolaridade apresentada pela maioria dos reclusos. Conforme 

estabelecido pela Lei de Execução Penal, o acesso à assistência educacional é um 

direito garantido à pessoa privada de liberdade e deve ser oferecido pelo Estado na 

forma de instrução escolar e formação profissional, visando a reintegração da 

população prisional à sociedade (DEPEN, 2015). 

Os números apontados no INFOPEN sugerem aquilo que intuitivamente já se 

sabe: maior escolaridade é um fator protetivo contra a criminalidade. Manter os jovens 

na escola por pelo menos até o fim do ensino médio pode ser uma importante política 

para redução da criminalidade (Politize, 2017). 

 

 

7.3. Análise da entrevista aberta e observação em comunidade terapêutica 

 

 A entrevista aberta e a observação realizada em comunidade terapêutica 

focaram o diálogo com toxicômanos sobre a frequência e permanência nas unidades 

educacionais no espaço temporal infantil destes membros, enfocando a educação 

preventiva e as consequências do uso de drogas, assim como observar as atitudes 

durante a entrevista e como é a convivência na comunidade terapêutica. Tanto a 

entrevista quanto a observação desenvolveram-se através da permanência diária da 

pesquisadora na comunidade terapêutica. 

 A observação in loco permitiu verificar posturas diferenciadas na forma de 

andar pelos espaços da comunidade, no gesticular com as mãos, involuntariamente 

lembrando o ato de preparar a droga para ser fumada ou inalada. No sentar, no ato de 

argumentar qualquer situação para alcançar um benefício por menor que parecesse 

ou até ingênuo (por exemplo, receber mais cigarro que os demais membros do grupo), 

ou o uso de palavreados específicos do grupo de usuários que convivem e se 

comunicam com termos que tem significados totalmente diferentes da linguagem 

popular da sociedade em si. São termos criados pelos toxicômanos (gírias) que 

permitem comunicação em qualquer local geográfico em que se encontram. 

 Os hábitos de higiene são valores sociais esquecidos quando vivem no mundo 

das drogas, pois o foco, os valores são outros como, conseguir fumar mais um cigarro 

de maconha, ou um cachimbo de crack feito de fundo de lata de refrigerante ou 

cerveja, por vezes, fumando a cada 15 minutos seguindo por 24h contínuas ou mais 

dias, sem  pausa para comer, sem dormir, andando pelas ruas como zumbis humanos, 
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alienados a tudo que ocorre a sua volta, até o corpo não responder mais aos estímulos 

que a droga causa e caírem em qualquer lugar, indiferentes à sujeira, tráfego intenso 

de veículos, praça, chuva, frio ou sol. Por vezes, são roubados os documentos 

pessoais e dinheiro, ou mesmo tênis, chinelo, roupa, qualquer coisa, que possa servir 

de moeda de troca pela droga.    

 Na comunidade terapêutica, dos participantes da entrevista (294 pessoas do 

sexo masculino), em torno de 50% não concluiu o ensino fundamental, portanto não 

houve frequência em bancos escolares e consequentemente não participaram de 

qualquer espécie de educação suficiente para alcançar o objetivo da conscientização 

de se cuidar, se prevenir de malefícios causados pela ingestão de produtos químicos, 

tais como o álcool, a droga ou mesmo excesso de medicamentos.  

 Período insuficiente para alfabetizar, pois a permanência na escola foi mínima, 

onde o primeiro passo de exclusão social foi dado, substituindo os valores 

educacionais, convivência saudável social e familiar pelo início do uso da droga e das 

aventuras desse novo prazer descoberto. Outro fator citado foi a dificuldade em 

aprender, desestimulando a permanência na escola.  

 

Gráfico 27 – Escolaridade de internos em comunidade terapêutica, 2015

 
Fonte: Pesquisa realizada usando método de entrevista aberta, 2018. 

 

 Alguns precisavam trabalhar para ajudar no sustento da família. E outros, 

sendo filhos de mães usuárias e prostitutas, onde a casa de prostituição era o ―lar‖ 

dessas crianças à época, também foi um motivo para não frequentar a escola. 

 Outros 35% tem o ensino médio incompleto, 10% conseguiu concluir o ensino 

fundamental e médio, restando 5% que possuem ensino superior conforme Gráfico 27. 

 De acordo com os dados coletados nas entrevistas, os toxicômanos tinham 

idades entre 8 até 65 anos, prevalecendo entre os mais jovens as doenças do álcool e 

drogas e, os mais adultos a doença do álcool, entretanto a maioria disse que a porta 

de entrada para as drogas foi o uso do álcool quando em idade infantil. 
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 Analisando o Gráfico 27, sobre escolaridade, obtido na comunidade 

terapêutica, o Gráfico 21 sobre escolaridade de pessoas privadas de liberdade da 

pesquisa em nível nacional fornecido pelo CNJ (2018), e Tabela 9 de escolaridade em 

presídio da região central do Brasil, conclui-se que o ensino fundamental prevalece em 

todos os índices das análises. Realidade preocupante, diante de um país tão rico em 

tecnologia e produção econômica e tão precário em educação. 

 
Gráfico 28 – Ensino Fundamental prevalece entre toxicômano no Brasil, 2015 

 
Fonte: Investigação da tese. 
 

 O abandono escolar identificado na pesquisa da tese vem de encontro com 

pesquisas de autores como Ashtari, Avants, Cyckowski, Cervellione, Roofeh, Cook, 

Gee, Sevy, e Kumra, 2011; Bolla, Brown, Eldreth, Tate, e Cadet, 2002; Cunha, 

Camargo, e Nicastri, 2001; Nassif e Bertolucci, 2003, em que mostra que os 

adolescentes que usam drogas ilícitas (principalmente maconha e cocaína) 

apresentam mais déficits cognitivos, dificuldade de atenção, problemas de memória 

visual, verbal e das funções executivas, dificuldade de aprendizagem, alteração na 

coordenação visomotora, além de alterações em funções associadas direta ou 

indiretamente ao córtex pré-frontal, do que os que não usam substâncias psicoativas. 

 Perfis sociodemográficos de dependentes químicos referente à escolaridade no 

espaço temporal de 2015 são muito limitados e órgãos credenciados de pesquisa não 

apresentam pesquisa desse público. As poucas informações aqui destacadas são de 

acadêmicos que trabalharam juntamente com seus docentes em comunidade 

terapêutica. Nesta publicação em comunidade terapêutica de São Paulo, região 

Sudeste do Brasil, é identificada 44,24% da população masculina que possui apenas 

ensino fundamental (Coutinho, Silva, Gomes, Falavigna e Hertel, 2015).  

 Noutra pesquisa realizada em 2016 por Fernandes, Ribeiro, Britto, Chaves, 

Carvalho, Magalhães e Ribeiro em comunidade terapêutica no estado do Piauí, região 

Nordeste do Brasil, porém publicada em 2018, totalizando 54,5% para o nível de 
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escolaridade limitado ao ensino fundamental, conforme pode ser visualizado no 

Quadro 45. 

 

Quadro 45 

Escolaridade de toxicômanos em comunidade terapêutica em 2016 

 
Fonte: Fernandes, Ribeiro e Britto et al., 2018. 

 

 Esta comunidade terapêutica apresentou um índice superior em 4,5%, se 

comparado com os índices coletados na pesquisa da tese.  

 O índice de pouca alfabetização se repete em comunidades terapêuticas, 

assim como com pessoas privadas de liberdade. Programas específicos de 

alfabetização em comunidade terapêutica à época da pesquisa não existiam, ou se 

existiam foram pouco difundidos. 

 Para Carlini et al. (2010), os números do uso de drogas tendem a piorar 

quando analisados grupos mais vulneráveis, como pessoas em situação prisional, 

crianças e adolescentes infratores, estudantes evadidos do sistema de ensino e 

especialmente crianças e adolescentes em situação de rua. De certa forma, existe a 

percepção que o uso de drogas está associado à evasão escolar, à prática de atos 

infracionais e à situação de rua. O uso de drogas ilícitas entre crianças e adolescentes 

em situação de rua, por exemplo, é muito superior ao da população brasileira e, 

também, ao de alunos que frequentam os sistemas formais de educação. 

  
Tabela 13. Exposição às drogas entre estudantes do ensino fundamental e médio e entre 
crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil 

 
Fonte: Carlini et al., 2010; Galduróz et al., 2004; Noto et al., 2003. 
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 Quanto aos programas de prevenção, recuperação e reinserção social, em 

torno de 30% dos toxicômanos disseram ter ouvido falar sobre os programas do A.A., 

do N.A. e Grupo de Tabagismo, entretanto não participavam de tais grupos. Ao 

ingressarem em comunidade terapêutica, tiveram a oportunidade de participar das 

reuniões semanais do A.A. e do N.A. ali oferecidas, expondo suas opiniões, relatos 

dos ocorridos durante o uso da bebida, das drogas, seus sofrimentos, medos, perda 

da família, do emprego e da própria dignidade. Por se tratar de terapia de grupo, 

também ouviam os relatos daqueles que já haviam conseguido se recuperar da 

doença, recuperar a família, emprego e estudos, servindo de exemplo e estímulo para 

fortalecimento na abstinência, permanência na comunidade terapêutica e continuidade 

no tratamento.  

Tais narrativas vêm de encontro com a filosofia de Ricoeur (1990/1991), em 

que estas seriam a história de vida contada pelo indivíduo e que o distinguia de todos 

os demais, bem como as promessas seriam a junção entre a fala e a atividade 

correspondente, permitindo conhecer o indivíduo pela maneira como fala, sobre o que 

fala, sobre a relevância dessa e o cumprimento. 

 O programa do A. A. e N. A. aplica a metodologia dos 12 passos para 

alcoólatras e para usuários de droga, além de ensinar a ter autocontrole ao ver a 

bebida e como agir em momentos de abstinência, tensão, ansiedade ou euforia no 

ambiente onde se encontram. Cada novo participante do grupo de A.A e N.A. é 

adotado por membro mais velho do grupo, como se fosse um padrinho que 

acompanha o apadrinhado, dando conselhos, fazendo visitas em casa ou na 

comunidade terapêutica e dando apoio externo a esses ambientes, evitando assim 

que a bebida acolha o novo membro.  

 A ação de prevenção significa fazer prevenção (Guimarães e Junior, 2014, 

p.382), ou seja, aquele prazer sentido pela ação dos agentes químicos implica 

oferecer alternativas, e não somente suplantar aquelas poucas que o adolescente já 

conquistou ou conhece. Não é suficiente apenas sugerir que não venha a fazer uso de 

substâncias – ele pode até cessar o consumo, mas o simples desconhecimento do 

que pode colocar no lugar já é motivo suficiente para retomar o uso e, em certos 

casos, com maior frequência ainda, devido ao fato de se ter vivenciado a experiência 

de não saber o que fazer sem ele. 

 O grupo de tabagismo, oferecido nas unidades básicas de saúde, UBS, 

oferecido pelo Ministério da Saúde, consiste em criar um grupo de 10 pessoas que 

tem interesse em parar de fumar, sendo feito reunião de grupo e acompanhamento em 

Unidade Básica de Saúde uma vez por mês, entretanto não participavam, pois há 
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burocracia complexa para conseguir o adesivo antitabagismo ou o medicamento para 

controle da vontade do tabagismo, desestimulando a pessoa para tal decisão.   

É possível verificar que campanhas lançadas em 2010 pelo Governo Federal, 

voltadas para a prevenção, tratamento e reinserção social de usuários de crack e 

outras drogas (Brasil, 2010) e a Campanha Nacional de Alerta e Prevenção ao Uso 

de Crack, sob a afirmação de que o crack causa dependência e mata de acordo com o 

Ministério da Saúde. No ano seguinte, o Programa ‗Crack: é possível vencer!', em 

ação conjunta nas áreas de saúde, segurança, assistência social, educação e direitos 

humanos, a partir de três eixos de atuação: prevenção, cuidado e autoridade (Brasil, 

2011), não alcançou o público-alvo para tal objetivo. 

  Quanto a outras palestras de prevenção as drogas, disseram nunca ter 

participado ou ouvido quando frequentaram os bancos escolares. As palestras que 

receberam foram somente em comunidade terapêutica, oferecidas pelos profissionais 

que ali atuavam em atividades educativas e preventivas durante as atividades 

ofertadas na semana.  

 Justifica-se não terem participado de palestras educativas e preventivas devido 

a ausência nas escolas, portanto, impossível ouvir sobre este assunto. 

 Para controle da ansiedade e demais fatores relacionados à saúde dos 

toxicômanos, na comunidade terapêutica, foi aplicada durante um curto período de 

tempo a medicina alternativa de acupuntura auricular, que reduziu o uso do tabaco em 

50%. No entanto, apenas um pequeno grupo fez parte dessa alternativa, onde 

semanalmente os especializandos em acupuntura faziam a aplicação de sementes ou 

cristais na aurícula dos toxicômanos acompanhados pela coordenadora do curso, 

focando principalmente o controle da ansiedade. Dessa forma, também recebiam 

orientações sobre prevenção, autocontrole e recuperação.  

 Em 1999, o Ministério da Saúde inseriu na tabela Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SIA/SUS) do Sistema Único de Saúde a consulta médica em 

acupuntura (código 0701234), o que permitiu acompanhar a evolução das consultas 

por região e em todo o País. Dados desse sistema demonstram um crescimento de 

consultas médicas em acupuntura em todas as regiões (Brasil, 2006).  

 As estratégias de implantação da Racionalidade Médica Chinesa/Acupuntura 

(Luz, 1996) e outras práticas não convencionais nos sistemas nacionais de saúde 

foram bastante desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúde (2013), 

constituindo importante marco técnico e político a publicação de diferentes 

documentos, como o WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023. 

 A OMS recomenda a acupuntura aos seus Estados-Membros, tendo produzido 

várias publicações sobre sua eficácia e segurança, capacitação de profissionais, bem 



 

321 
 

como métodos de pesquisa e avaliação dos resultados terapêuticos das medicinas 

complementares e tradicionais (Brasil, 2006).  

 As observações realizadas pelos especializandos e as observações realizadas 

nesta pesquisa de tese, no dia a dia dos toxicômanos na comunidade terapêutica 

demonstraram a redução no uso do tabaco e atitudes mais calmas em suas atividades 

diárias. Havendo controle do tabagismo, consequentemente há redução da 

abstinência pela necessidade do uso indevido de drogas, uma vez que a droga e/ou o 

álcool são prazerosos ao toxicômano.  

 A acupuntura atua diminuindo a ansiedade e a depressão, o uso crônico de 

medicações e o efeito adverso de drogas utilizadas na prática médica convencional 

(White et al., 2001). 

 Quanto ao conhecimento de programas de meios eletrônicos que contribuam 

para mudar situações que estimulem ou facilitem o uso indevido de drogas, os 

toxicômanos relataram que não conheciam, ou se existem, são desconhecidos por 

esse público. 

 Da mesma forma, são citadas as campanhas de prevenção nas propagandas 

lançadas nas emissoras de televisão sobre venda de cerveja, onde geralmente induz 

ao consumo da bebida e no final da propaganda, em pequenas letras, fala para não 

dirigir se beber. Demais propagandas, campanhas ou programas que orientem sobre a 

prevenção ao uso indevido de drogas são desconhecidos. 

 Gonçalves (2008) relata que o modelo comunicação-persuasão ou modelo de 

―processamento da informação‖ procura analisar de que maneira uma série de 

factores de input (variáveis independentes constituídas pelas componentes da 

comunicação que podem ser manipuladas) influencia os factores de output (variáveis 

dependentes representadas pelos comportamentos). 

 Nesse viés, a comunicação-persuasão não alcançou o objetivo proposto, pois 

determinado público não foi influenciado e nem mesmo observou, ou viu tais 

campanhas de prevenção. Sendo uma campanha ou programa exibido e não ter 

causado nada de impacto, nem chamado a atenção do receptor, significa rever tais 

estratégias de marketing. 

 Concomitante à prevenção ao uso indevido de drogas, acontece o tratamento 

de desintoxicação e de saúde mental oferecido em comunidade terapêutica e no 

CAPS, acompanhamento com psicólogo, terapia de grupo com terapeuta, assistente 

social e psiquiatra. A luta maior vem após o tratamento para conseguir se manter sem 

usar as drogas, vencer a abstinência, lutar com seus próprios medos, incertezas, 

cobrança íntima por seus atos pretéritos e pelo tempo perdido, além da busca em 

recuperar a confiança da família. 
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Esses relatos vêm de encontro com estudos publicados por Miguel e Laranjeira 

(2016) e Madruga (2012) onde a forma de prolongar a abstinência seria aumentar a 

duração do manejo de contingências, que, além de usado para induzir a abstinência, 

pode ser adotado para estimular a reconexão com a família e a adesão ao tratamento. 

―A fase inicial da saída de uma dependência pode gerar muita frustração, porque há 

muitos danos a serem reparados‖, (Miguel e Laranjeira, 2016, Madruga, 2012). 

 O inquérito feito sobre acreditar que uma pessoa pode deixar de procurar a 

droga através de mídias eletrônicas nas diversas formas para alcançar as pessoas, 

seja pelo rádio, televisão, jornal e Internet, as respostas foram negativas, uma vez que 

o poder de conscientização, de persuasão das mídias eletrônicas é insuficiente para 

trocar o prazer da droga pelo prazer de viver. 

A resposta dos toxicômanos vem de encontro ao referido por Jenkins, Green e 

Ford (2014): a imagem mental a ser desenvolvida é construída como um 

produto/serviço, pois o consumidor a vê racionalmente como uma marca que visa 

conquistar sua atenção, que está ali para o persuadir em processos comunicacionais 

que podem não ser tão convincentes quando comparado a outros momentos da 

história: ―A lógica por trás da obtenção de um público imaginado como passivo e em 

massa está entrando em colapso e a segmentação demográfica por idade e sexo está 

sendo questionada‖ (Jenkins, Green e Ford, 2014, p. 194). 

 Entre as observações realizadas no convívio dos toxicômanos em comunidade 

terapêutica, em torno de 80% dos usuários de droga, não tinham mais documentos 

pessoais, pois perdiam em função da paranoia causada pela droga ou penhoravam 

em ―boca de fumo25‖, como moeda de troca, para comprar a droga.  

 Posteriormente, se conseguissem pagar a droga com dinheiro ou objeto 

furtado, retiravam o documento, senão ficava retido com o traficante. Abre-se um 

parêntesis nessa observação, referente ao pagamento da droga: quem define a forma 

de pagamento e preço do objeto furtado é o traficante. Há relatos de usuários que 

entregavam moto pelo valor de cem reais, sendo que o preço comercial era de oito mil 

reais. Este é apenas um dos vários exemplos de entrega de objetos em troca de 

droga, desde pequenas coisas de dentro de casa, como ventilador, joias, celulares, 

tênis de marca, roupas, e até alimentos empacotados. Se o alimento estivesse com a 

embalagem rompida, não era aceito pelo traficante. 

 Em alguns casos, quando o usuário não conseguia pagar ou demorava muito 

tempo para pagar a droga, já não era mais aceito dinheiro, sendo cobrado com a 

morte de um familiar, do próprio usuário ou queimando a residência do usuário ou do 

familiar. 

                                                
25

 Local onde a droga é comercializada (Fonte: pesquisa da tese). 
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 Relatos de pais de família que ainda conseguiam trabalhar mesmo usando 

drogas ou álcool deixavam de comprar comida para os filhos para comprar droga e 

álcool. 

 Dos toxicômanos que chegavam na comunidade terapêutica, todos buscavam 

ajuda, pois já se encontravam em estado deplorável, tanto em saúde, como em 

vontade de viver. Após exames de saúde realizados imediatamente a sua entrada, 

sempre eram constatadas doenças diversas, entre as mais comuns, hanseníase, 

tuberculose, hepatites, diabete, câncer, doenças sexualmente transmissíveis como 

Aids, sífilis, gonorreia e infecções diversas, além de anemia devido falta de 

alimentação, pois o toxicômano substitui o alimento pela droga e por vezes, fica vários 

dias sem comer e sem dormir, dependendo da quantidade de droga consumida. 

 O tratamento do toxicômano começa pela higiene corporal, sendo ensinadas 

normas básicas de higiene, uma vez que o toxicômano se abandona a própria sorte, 

deixando de lado o cuidado com corpo, não cortando as unhas, cabelo, barba, sem 

escovar os dentes, ou por vezes, sem dentes, deteriorados em função do consumo 

das drogas. Outros, muitas vezes chegavam defecados e urinados na própria roupa de 

uso contínuo.  

 Sem tomar banho, sem trocar de roupa, pois já não tem mais importância o ato 

de manter o corpo limpo e mais, já não tem mais roupa para trocar, devido ter vendido 

tudo para o traficante em troca de droga. Há situações em que o toxicômano tem a 

primeira higienização feita com mangueira de água, tal a quantidade de resíduos 

fecais grudadas em seu corpo. 

 Após esse procedimento, inicia a alimentação, de forma leve, para readaptar o 

estômago a receber alimentação.  Em alguns casos, toxicômanos chegam com muita 

fome, devido passar vários dias sem se alimentar, pois a droga deixou de suprir as 

necessidades do corpo, com uso intensivo por vários dias, e começa sentir fome, em 

que é preciso fazer controle da quantidade da ingestão de alimentos; comem usando 

bacias, porque o prato tem tamanho insuficiente para suprir tanta fome, num ato 

desesperado de ansiedade. Consequentemente passam mal, devido o estômago estar 

enfraquecido.  

 Passado o período de adaptação, inicia o processo de conscientização e 

tratamento com serviço psicológico em ação grupal e individual, concomitante ao 

tratamento psiquiátrico para atender possíveis casos de esquizofrenia (por vezes, em 

que o toxicômano já detinha antes de usar a droga ou desenvolveu durante o uso da 

droga), desequilíbrio mental, controle de ansiedade e outros sintomas de saúde 

mental. 
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 O período de abstinência acentuada se apresenta na primeira semana de início 

de tratamento, devido ficar totalmente sem ingerir droga e, em média após trinta dias, 

espaço temporal este, determinante para o toxicômano permanecer ou não na 

comunidade terapêutica. 

 Os vícios de conduta começam a fluir nas atividades diárias, trazendo à tona 

ações que estão impregnadas devido vivência descomprometida nas ruas, sem as 

regras impostas pela sociedade que são totalmente ignoradas, onde a única regra que 

prevalece e é cumprida com rigor é a regra do tráfico.  

 O consumo acentuado de drogas inibe sintomas de doenças no corpo, sendo 

distinto após a pausa do uso de drogas, relatando dor de estômago, dor de dente, dor 

de ouvido, disfunções intestinais e algumas doenças contagiosas graves como 

hanseníase, AIDS, hepatite, tuberculose ou doenças venéreas.  

 A comunicação dos toxicômanos expõe gírias, rituais e atos usados na rua, 

enquanto usavam a droga e ou o álcool, como também tatuagens que servem de 

signos para uma linguagem rápida e direta. Além do enfrentamento da abstinência, se 

faz essencial o trabalho do tratamento e prevenção. Prevenção esta, acontece desde 

a linguagem verbal, comportamental e etnicidade. As gírias mencionadas em seus 

diálogos enfatizam o prazer sentido ao ingerirem tais substâncias. Os rituais 

executados inconscientemente com as mãos, pés, forma de caminhar, tomar água e 

café lembram o consumo.   

 Durante o processo de desintoxicação e reinserção na sociedade, de repente, 

o toxicômano cai em si e se dá conta de que precisa trabalhar, mandar dinheiro para 

os filhos que estão passando por dificuldades diversas, fazer documentos pessoais, e, 

querem fazer tudo ao mesmo tempo, naquele instante. Este período causa 

vulnerabilidade a si próprio, sendo necessário acompanhamento psicológico imediato, 

para amenizar o sentimento de culpa, de cobrança pelo tempo perdido. 

 As observações realizadas permitiram noutras vezes, avaliar as dificuldades de 

relacionamento com os demais componentes do grupo, criando obstáculos em 

mínimas situações, impondo atritos na laborterapia, no convívio, se afastando do 

grupo, num momento intrínseco, reflexivo; ou falantes, eufóricos, buscando 

aproximação dos coordenadores para representar uma falsa confiança de que não 

quer mais drogas, e na primeira oportunidade de credibilidade, saem para a rua, onde 

até mesmo, levam consigo algum objeto da comunidade para trocar por droga. 

Noutras vezes, dizem que a comida não é boa, ou que a água é ruim, ou ainda, que o 

campo de futebol não é bom, criando um mundo imaginário alienado, que disfarça um 

único objetivo: criar oportunidade para encontrar e consumir droga ou álcool. 
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 Ao apresentarem tais condutas, os profissionais que acompanham as 

atividades diárias, precisam intervir com apoio psicológico e maior atenção. Este é um 

dos sinais de que a vontade de usar a droga e o álcool veio com intensidade, e se não 

for dado o devido apoio, o toxicômano retorna às ruas em busca de entorpecentes, 

retorna aos amigos de rua e aos locais antes frequentados.  

 

 

7.4. Análise do questionário através do método Survey 

 

 O método Survey permitiu verificar dados pertinentes à prevenção do uso 

indevido de drogas e como softwares e instituições de ensino atuam nessa área, 

através de pesquisa com educadores de áreas diversas, permitindo manifestar a 

diversidade educacional. 

Sobre a idade dos pesquisados, girou em torno de 18 a 50 anos, prevalecendo 

maior escala entre 18 e 30 anos com 38% dos participantes, seguido 24% com idades 

entre 31 e 40 anos, 23%, entre 41 e 50 anos 28% e acima de 50 anos 9%. 

 

Gráfico 29 - Idade dos participantes da pesquisa no método Survey 

 
Fonte: Pesquisa realizada usando método Survey 2018. 

 

Na escolaridade identificada entre os participantes, prevaleceu o ensino 

superior (74%), e em menor escala ensino médio (6%), mestrado (10%) e doutorado 

(10%). Isso possibilitou ter uma visão (Gráfico 30) da atuação de profissionais nas 

diversas situações profissionais, dando amplitude às situações de educação. Todos os 

participantes são de nacionalidade brasileira. 
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Gráfico 30 - Escolaridade dos participantes da pesquisa método Survey 

 

Fonte: Pesquisa realizada usando método Survey 2018. 

 

O questionamento sobre a forma como a administração pública utiliza a mídia 

eletrônica para prevenção ao uso de drogas e álcool no Brasil é desconhecida pelos 

participantes em 71,43% ou passa despercebida, tornando toda a legislação existente 

obsoleta. Apenas 28,57% diz que a administração pública tem nos meios eletrônicos 

como ferramentas preventivas. Prova disso, é a resposta obtida na pesquisa, 

conforme pode ser observada no Gráfico 31: 

 

Gráfico 31 – A administração pública utiliza a mídia para prevenção as drogas e álcool 

 
Fonte: Pesquisa realizada usando método Survey 2018. 

 

Os meios eletrônicos existentes e legais que tem objetivo difundir, esclarecer e 

educar a população de forma geral e específica, se limita, a ação retida a grupos 

mínimos de profissionais que trabalham diretamente com o público em foco, deixando  

as demais pessoas da sociedade desprovidas de atitudes e decisões em suas famílias 

quanto aos sintomas e ações preventivas com toxicômanos ou grupos de risco, pois 

não foram instruídas para identificar os sinais que começam aparecer para tais 
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doenças. O diagnóstico precoce não acontece por falta de conhecimento dos 

integrantes da família.  

O Brasil tem uma legislação que abrange todos os níveis de problemas sociais, 

tanto na educação quanto na saúde, entretanto, está engessado entre tantas 

burocracias e falta de preparado dos profissionais que ali atuam. A qualificação deve 

ocorrer nos bancos escolares desde crianças na educação básica até o ensino 

superior.  

O abandono escolar no Brasil apresenta índice alto e portanto, o foco maior de 

educação preventiva ao uso de drogas precisa acontecer na educação básica, devido 

a desistência escolar de crianças. 

O preconceito que recai sobre doentes do álcool e da droga é maior que aquilo 

que é pregado em discursos públicos. Existem discursos bem elaborados, entretanto, 

se limitam a palavras, que se esvaziam no momento que a teoria encontra prática da 

prevenção, tratamento e reinserção social. Restringe-se a poucos que elegem a boa 

vontade como prioridade e correm atrás dessas pessoas doentes para serem 

auxiliadas, bem como seus familiares. Sendo assim, o peso da problemática torna-se 

muito grande, causando exaustão e trazendo como resultado, o desestímulo e 

desistência da continuidade da causa. 

Percalços encontrados nesse caminho de poucos corajosos fazem com que os 

meios existentes para enfrentar a doença das drogas e do álcool, acompanhadas de 

distúrbios mentais, sejam maiores que os recursos disponíveis, desperdiçados por 

falta de empenho de quem tem o poder na mão e autoridade para determinar as ações 

de enfrentamento, tratamento e diminuição da erradicação da desestrutura familiar. 

Basta sair na rua, observar as cafeterias, restaurantes ou mesmo em praças 

onde há ponto de encontro de pessoas, todas as pessoas possuem celulares e estão 

conectadas as redes sociais, deixando vago o encontro presencial para dar espaço ao 

encontro virtual, e, nesse círculo midiático, não é aproveitado para a prevenção e a 

educação de convivências com os obstáculos que podem ser superados sem usar 

produtos entorpecedores que só iludem naquele momento, trazendo à dura realidade, 

em instantes  posteriores.    

O setor que mais explora as mídias eletrônicas é o setor de marketing, em que 

bombardeia as redes sociais de propagandas de inúmeros segmentos, causando por 

vezes, até incômodo ao internauta, por atrapalhar o conteúdo que está sendo 

visualizado. A causa disso é o retorno do valor econômico encontrado nas 

propagandas, alargando o interesse financeiro impregnado e disfarçado para o 

crescimento financeiro mundial. 
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Conforme cita McLuhan (1996, p. 34), o artista é ―a única pessoa capaz de 

enfrentar, impune, a tecnologia, justamente porque ele é um perito nas mudanças de 

percepção‖. As discussões sobre comunicação e estética, portanto, ganharam fôlego 

com as erupções contemporâneas das imagens sintéticas, interfaces e interações que 

deixam mais visíveis as relações entre formas/aparências/superfícies/sensações no 

jogo da comunicação.  

Este jogo de comunicação tem poder para educar, se o foco for voltado para a 

prevenção, em vez de tratamento. A medicina educacional preventiva custa mais 

barato aos cofres públicos do que deixar as pessoas adoecerem e então, mobilizar 

profissionais para tratar as pessoas e tentar corrigir um caminho errôneo que foi 

percorrido durante anos. Na mesma proporção de tempo em que foi doente, é preciso 

agora para tentar corrigir e que por vezes os danos causados não são mais passiveis 

de cura, pois o corpo já foi destruído ou morto.  

 O inquérito sobre conhecer ações públicas voltadas ao uso da mídia, como 

órgão consultivo, assistente e orientador objetivando a conscientização e a prevenção 

ao uso de drogas e álcool também foi respondido negativamente. 

Nem mesmo nos bancos escolares, os atores da instituição escolar são 

instigados para a prevenção ao uso de drogas de maneira atrativa e marcante, 

fazendo com que os estudantes e consequentemente, a sociedade, tenham propósitos 

saudáveis. Restringe-se a pequenos grupos que não conseguem retorno amplo e 

eficaz. 

O Gráfico 32 apresenta dados de desconhecimento sobre ações midiáticas 

preventivas ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas pelos órgãos públicos no Brasil. 

 

Gráfico 32 – Ação pública usando mídia na prevenção as drogas e álcool 

 
Fonte: Pesquisa realizada usando método Survey 2018. 
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Novamente constata-se que programas que poderiam contribuir para mudar 

situações que estimulem ou facilitem o uso indevido de drogas são desconhecidos 

pela sociedade, ou passam despercebidos a tal ponto que mesmo com tanta 

abrangência como as redes sociais propõem, ainda assim é insuficiente para chamar a 

atenção da sociedade para um problema de ordem social, familiar e cultural. Na 

pesquisa realizada apenas uma pessoa identificou que meios de prevenção em rede 

social como o whatsapp e o facebook como softwares de prevenção ao uso indevido 

de drogas. 

Informação esta que chama a atenção diante de tantas publicações em jornais 

tanto impressos como online, emissoras de TV, revistas online, redes sociais de 

diversos segmentos, falando sobre esta problemática mundial a respeito do uso 

indevido das drogas lícitas e ilícitas, causadoras de tantas perdas familiares, assim 

como perdas de profissionais que se anulam com o uso de tais substâncias. 

No Gráfico 33, o inquérito demonstra que 4,76% conhece algum software que 

estimule o uso de drogas. Destaque para reflexão sobre o verdadeiro objetivo dos 

softwares, assim como da aplicação da teoria da recepção a nível preventivo.   

 

Gráfico 33 – Software que estimula o uso indevido das drogas 

 
Fonte: Pesquisa realizada usando método Survey 2018. 

 

Quanto ao inquérito sobre as instituições de ensino possuir disciplinas de 

educação preventiva às drogas e ao álcool, novamente foi respondido negativamente. 

Se observarmos o Gráfico 30 sobre a escolaridade destes pesquisados, verifica-se 

que em sua maioria são do ensino médio, superior, mestrado e doutorado, ou seja, 

são pessoas que passaram pelos bancos escolares por pelo menos, durante 20 anos, 

e, não conseguiram conhecer ações preventivas as drogas e álcool. Se fizer o 
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retrocesso na história dos entorpecentes, são de uso milenar e os problemas por eles 

causados se arrastam nesse mesmo intervalo de tempo. 

A escola, local onde as pessoas passam maior período de suas vidas, desde 

os anos iniciais até chegar à vida adulta, deveria ser o local que proporciona a visão 

ampla em todos os seus contextos, ou pelo menos, instigar a visão de que o uso 

indevido de produtos químicos entorpecentes gera consequências ao corpo humano e 

ao psicológico, e num espiral arrasta a família, a própria escola, a sociedade como um 

todo.  

O preço desse consumo indevido e desregrado é alto, por vezes tão alto que o 

pagamento é a própria vida. As consequências que andam concomitantes ao uso 

indevido de drogas, engloba aumento da população carcerária em função dos delitos 

cometidos, aumento da população hospitalar em função de doenças agregadas a 

doença da droga e do álcool, como doenças contagiosas, doenças psicológicas e 

doenças psiquiátricas; aumento de pessoas com baixa escolaridade; aumento da 

desestrutura familiar que não aguenta o desequilíbrio do toxicômano e aumento do 

índice de desempregos e condições de vida sub-humanas. 

Somente a conscientização real dos fatos é que pode mudar esse quadro 

conforme apresentado no Gráfico 34. 

 

Gráfico 34 – Instituição de Ensino que atua com prevenção as drogas 

 
Fonte: Pesquisa realizada usando método Survey 2018. 

 

O Gráfico 34 mostra que as instituições de ensino não têm em suas grades 

curriculares a disciplina de educação preventiva às drogas. Apenas 23% dos 

participantes da pesquisa disseram que conhecem a ação preventiva e 66,67% dos 

participantes desconhece ações na instituição de ensino. Em alguns cursos de nível 
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superior da área de saúde existe a disciplina, entretanto nas demais áreas, escolas ou 

academias, a sua existência é nula. 

As Diretrizes Curriculares Brasileiras contem em suas bases de forma implícita 

a educação a saúde como pode ser visto em conformidade com o Artigo 22 e o Artigo 

32 da Lei n.º 9.394/96 (LDB), as propostas curriculares do Ensino Fundamental,  

visarão  desenvolver  o  educando,  assegurar-lhe  a  formação  comum  indispensável  

para  o  exercício  da  cidadania  e  fornecer-lhe  os  meios  para  progredir  no 

trabalho  e  em  estudos  posteriores,  mediante  os  objetivos  previstos  para  esta  

etapa  da escolarização, a saber: 

[...] III - a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e 

valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo;  

 IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social (Brasil, 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 2010, p. 113).  

Neste ínterim, tais Diretrizes tem pouco aproveitamento pelos educandos, pois 

não são desempenhadas práticas suficientes para alcançar a visão crítica e o 

fortalecimento com a família, no sentido de negar o acesso as drogas proposto em Lei. 

Foram citadas pelos participantes da pesquisa ações preventivas ao uso de 

drogas, campanhas mercadológicas via redes sociais e ações pontuais em currículos 

escolares de escolas particulares. Fica a indagação do porquê somente escola 

particular pode incluir em seus currículos essa disciplina.  As Diretrizes Educacionais 

de Base no Brasil propõem inserir conteúdos pontuais à sua realidade ou região, 

contudo, observa-se que tais propostas não estão sendo inseridas nas grades 

curriculares, ou se estão inseridas, passam despercebidas pelos educandos. 

Essas são as características a serem perseguidas pela escola, pois ―se o futuro 

está nas escolas como organizações construtoras de conhecimentos, é preciso 

repensar o ensino examinando as relações entre cognição e contexto e, entre 

aprendizagem e produção de conhecimentos‖ (Daniels, 2003, p. 136).  

Os participantes foram questionados quanto ao fato de o toxicômano ser 

pessoa que precisa ser assistida, tratada por terceiros ou ele para quando quer de 

usar as drogas. Todos que participaram da pesquisa, em sua maioria responderam 

que o toxicômano deve ser tratado por terceiros, em 61,90% dos participantes e de 

forma assistida 52,38%, ou seja, precisa de apoio de equipe qualificada para ações 

que resultem na recuperação e prevenção ao uso indevido de álcool e drogas, 

conforme Gráfico 35. 
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Gráfico 35 - Apoio ao toxicômano para sua recuperação 

 
Fonte: Pesquisa realizada usando método Survey, 2018.  

 

A OMS já determinava (em 1989) que os fatores de proteção são aqueles que 

equilibram as vulnerabilidades, reduzindo a chance de uma pessoa usar álcool e 

outras drogas (OMS, 1989; NIDA, 2002), como pais que acompanham atividades dos 

filhos; regras claras e negociadas; envolvimento afetivo com os filhos. 

Além do tratamento do toxicômano, importante olhar para a família que adoece 

junto, necessitando de acompanhamento psicológico e mudanças nos hábitos diários, 

proporcionando um ambiente saudável ao toxicômano, quando este regressar ao lar.  

Olhando por esse viés, o Governo Federal, na Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC-SUS) determinou ações e estratégias 

de atenção em Saúde da Família de acordo com os princípios de universalidade, 

integralidade e equidade que estruturam o SUS (Brasil, 2006). 

Também em 2010, lançou cartilhas de orientação às crianças, jovens, e pais, 

assim, orientação à família na Pastoral da Sobriedade que é uma ação concreta da 

Igreja que evangeliza pela busca da sobriedade como um modo de vida. Pela Terapia 

do Amor trata todo e qualquer tipo de dependência, propõe mudança e valoriza a 

pessoa humana (CNBB, 2007).  

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde, frequentemente designada pela sigla CID (International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – ICD), nas versões 

CID 10 e agora nova lista da CID 11 lançada em 2018, que entrará em vigor em 2022 

(OPAS Brasil, 2018), reconhecem como doença que precisa ser diagnosticada e 

tratada. Um grande avanço nos estudos científicos que permitiram entender o grau de 

complexidade e necessidade de tratar os toxicômanos.   

Talvez esta seja a porta de entrada para que a prevenção comece ser 

disseminada em âmbito maciço, tal qual foi a campanha para prevenção da AIDS, que 
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gerou grandes resultados de conscientização e como resultados, menos pessoas 

doentes e discriminadas.  

Nesse mesmo sentido, a campanha, os meios de divulgação para prevenção 

as drogas e álcool precisa acontecer, explanando os reais fatos desde o prazer que as 

drogas causam até a destruição do corpo humano. 

Quanto à questão sobre acreditar na recuperação de toxicômano, o índice de 

4,76% foi negativo, sendo que 95,24% confirmam acreditar na recuperação, 

visualizados no Gráfico 36. Demonstra que o ser humano deposita confiança no outro, 

mesmo diante de uma doença tão complexa para ser vencida. Somente o apoio de 

pessoas próximas é que fortalecerão a decisão de desistir das drogas e do álcool. O 

vazio emocional precisa ser preenchido com compreensão, diálogo, apoio e 

disposição para o enfrentamento da abstinência e do preconceito de ser um usuário de 

droga.  

Gráfico 36 – Credibilidade na Recuperação de toxicômano 

 
Fonte: Pesquisa realizada usando método Survey 2018. 

 O escravismo que a doença da droga e do álcool causa no ser humano, faz 

ultrapassar todos os limites que a moral e bons costumes apresentam, além de impor 

ao corpo situações maçantes de destruição. Alguns produtos utilizados para 

entorpecer, simplesmente necrosam as partes em que foram inseridas as substâncias 

químicas imediatamente após sua inserção. O uso de tais substâncias é tão fatal que 

fica clara a intenção de autodestruição. 

Gráfico 37 – Administração pública utiliza mídia eletrônica 

 
Fonte: Investigação da tese. 
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Obteve-se como resultado da entrevista semiestruturada através do método 

Survey, que 90,48% desconhecem ações públicas como órgão consultivo, assistente e 

orientador. E dos 9,52% que disseram conhecer, citaram como ações públicas, 

campanhas mercadológicas via redes sociais e ações pontuais em currículos 

escolares de escolas particulares. 

Os meios eletrônicos usados de forma a ter retorno e valorar a pessoa em todo 

seu contexto, sua convivência e principalmente na família. Usando do pensamento do 

marketing, em cativar e incitar as ferramentas eletrônicas, voltando o olhar para o 

interesse pessoal, familiar, dando valor ao ser humano.  

Estes valores humanísticos estão cada vez mais banalizados e deixados de 

lado, ficando subjetivos, banais. A pessoa não é uma ilha, sempre viveu em grupos, e 

para tanto, precisa de apoio emocional, participativo e real. O vazio interno entrado 

nos grupos familiares, infelizmente é preenchido com uso indevido de drogas lícitas e 

ilícitas. 

 

 

7.5. Análise da entrevista na TV Cultura 

  

 Na entrevista realizada à TV Cultura utilizámos o recurso de coleta de dados 

através de e-mail; a questão principal era saber se a emissora de televisão possuía 

alguma programação específica voltada para a educação preventiva sobre o uso das 

drogas; se há ou houve na grade de programação esse tipo de educação; em que 

período ocorreu, como e de que forma ocorreu; quais foram os recursos utilizados e se 

houve uso da estética da recepção na programação (esta questão ficou sem 

resposta), conforme retorno do e-mail que ocorreu alguns dias após o envio, com a 

seguinte resposta:  

 

Entendemos ser fundamental poder contribuir com a atividade acadêmica do 

país, cujo interesse reflete o reconhecimento da relevância da Fundação Padre 

Anchieta e suas emissoras na formação do cidadão e da cidadania. No 

entanto, cabe informar que, em razão da recente mudança de nossa 

Presidência e Diretoria, momentaneamente, não estamos acatando novos 

pedidos de estudantes. Cientes da urgência na definição do projeto 

consideramos informar que, não temos prazo definido para retorno do 

atendimento aos estudantes para esse semestre. Agradecemos pelo contato e 

interesse em nossa Instituição (Central de atendimento TV Cultura, 2019). 
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 Dessa forma, a análise da investigação sobre educação preventiva e estética 

da recepção não foi possível fazer-se devido ao facto de não haver informações 

suficientes fornecidas pela central de atendimento da emissora, para podermos 

debater o assunto ao nível de mídia eletrônica televisiva por uma emissora de 

televisão voltada à educação. 

  

 

Figura 11. Site da TV Cultura abordando sobre drogas. 

Dados recolhidos da TV Cultura (2019). 

 

Através de pesquisa no site26 da emissora de televisão, TV Cultura, sobre o 

assunto drogas, retornou 46 resultados de abordagens diversas na programação da 

TV sobre o assunto drogas, envolvendo reportagens sobre comunidades terapêuticas, 

clínicas de tratamento, entrevistas com entidades educacionais como Fapesp, 

políticos, estudiosos, toxicômanos e jovens usuários de bebidas alcoólicas, entretanto, 

nenhuma programação específica direcionada à educação preventiva, inserida na 

grade da programação da emissora. 

 

 

7.6. Relatos de um reeducando-escritor 

 

A oportunidade de escrever aproveitando o tempo disponível em uma unidade 

prisional, foi adquirida por um reeducando, relatando fatos ocorridos em decorrência 

do comércio e uso de drogas. Os relatos descrevem situações que ocorrem na rua, 

                                                
26

 Recuperado de https://tvcultura.com.br/busca/?q=drogas, em 2019. 

https://tvcultura.com.br/busca/?q=drogas


 

336 
 

enquanto usuário e comerciante de drogas, como também as ocorrências dentro da 

unidade prisional, comportamentos, mortes, estudo e transformação de vida mesmo 

estando recluso em quatro paredes. 

Suas obras retratam uma realidade cruel de escravismo em função da droga, 

em que os indivíduos fazem qualquer coisa para ter acesso à droga, independente de 

quais meios são necessários para tal aquisição ou comércio. Não existe limite, existe 

apenas uma regra, fazer o uso do entorpecente. Os vícios de comportamento, desvio 

de conduta e consequências das mais diversas e graves, compõem a rotina de vida. 

O desejo pelo consumo é tamanho que, mesmo flagelados pelas autoridades 

policiais, passado determinado período, retorna a busca e consumo. Os relatos deste 

toxicômano-escritor mostram a realidade vivida dentro da unidade prisional, em que há 

duas leis que regem internamente, uma pela legislação brasileira e outra pela regra do 

tráfico. 

A regra do tráfico é rígida e brutal. Exige total obediência, e quando 

desrespeitada, o preço pago é a própria vida, ou em muitos casos, a vida dos 

familiares. Execuções brutais, servindo de exemplo para os demais.   

Nas unidades prisionais são oferecidos estudos religiosos, oportunidade de 

mudança de vida, de hábitos, de pensamentos. Ao optar pela religiosidade, são 

transferidos para celas específicas, como se fosse uma cela mais segura. Também 

são oferecidos cursos de alfabetização em todos os níveis de escolaridade para 

aqueles que querem estudar.  

A publicação dessas obras é uma forma de entender um pouco daquilo que 

acontece com o usuário de drogas enquanto está vivendo livre na sociedade e quando 

fica recluso. 

 

 

7.7. Palestras sobre Prevenção e Tratamento 

 

 As palestras preventivas realizadas em escolas públicas para estudantes de 

ensino fundamental e médio permitem elucidar os estudantes, professores e demais 

envolvidos, sobre a trágica caminhada que um usuário começa a trilhar ao iniciar a 

vida de toxicômano. É uma ferramenta que permite identificar possíveis usuários 

dentro do ambiente escolar, familiar e social, proporcionando de imediato a prevenção 

e o tratamento. Ao se falar em drogas, imediatamente identificam-se atitudes de 

alunos que estão fazendo uso da substância, através de seu comportamento diante do 

assunto em foco. 
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 Palestras sobre prevenção ao uso de drogas, efetuadas em empresas da área 

do comércio envolveram seus colaboradores, onde ouviam atentamente os relatos de 

adictos, e as diversas formas de se evitar o uso ou identificar o uso por parte de 

colegas de trabalho ou mesmo na família. 

 Palestras efetuadas em encontros religiosos para um público aberto, com todas 

as idades de participantes, possibilitaram esclarecimentos, observações de pessoas 

que tinham o problema dentro de casa e não sabiam como agir diante de tais fatos. 

  Palestra em Universidade Federal para o grupo de Especialização em Saúde 

Mental, debatendo sobre experiência de cuidado à pessoa dependente de substâncias 

psicoativas em comunidade terapêutica, onde participaram profissionais das áreas de 

educação, psicologia, serviço social, enfermagem, dentária e de direito. 
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CAPÍTULO VIII – SÍNTESE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

8.1. Síntese dos Resultados 

 

De seguida propomos uma síntese desta investigação, decorrida entre 2015 a 

2019, analisando os resultados obtidos à luz dos objetivos inicialmente propostos:  

 

Objetivo 1 (O1) – Identificar em que medida as políticas público-privadas 

contribuíram para a educação preventiva para o não uso de drogas. 

Resumidamente, os dados encontrados na Legislação Brasileira foram: 

 Na Lei 9394/96 o objetivo III diz que a criança deve aquirir conhecimentos e 

habilidades, a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma 

visão crítica do mundo; e no objetivo IV da mesma lei: deve haver o 

fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social (Brasil, Diretrizes 

Curriculares de 2010);  

Quanto à prevenção, como uma preocupação do Governo Federal Brasileiro 

(2002), rege da seguinte forma: 

 Através da prevenção ao nível municipal com o apoio dos Conselhos Estaduais 

Antidrogas, incentivados a instituir e fortalecer o seu Conselho Municipal 

Antidrogas (COMAD). 

 Para a promoção dos valores morais e éticos, da saúde individual, do bem-

estar social, da integração socioeconômica, do aperfeiçoamento do sistema 

familiar e da implementação de uma comunidade saudável. 

 Pela Política Nacional de Promoção da Saúde, aprovada através da Portaria 

n.º 687, de março de 2006, privilegiando, medidas preventivas e de promoção, 

transformando os fatores da vida cotidiana.  

 Da Lei n° 8.035 de 2010, estruturada em 12 artigos e 20 metas, seguidas das 

estratégias específicas de concretização. O Artigo 2º do projeto de lei se refere 

as diretrizes no [...] IV - melhoria da qualidade do ensino; VII - promoção 

humanística, científica e tecnológica do país [...];  

 Da remição de pena pelo estudo, regida pelo Artigo 4 nas Diretrizes 

Operacionais sobre o cumprimento da Estratégia 9.8 da Meta 9 do Plano 

Nacional de Educação (Lei n.º 13.005/2014) quanto à oferta de Educação de 
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Jovens e Adultos nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, às 

pessoas privadas de liberdade;  

 De ações preventivas e de promoção da saúde entre crianças, jovens e 

famílias em parceria com a UNODC e o Brasil, realizadas com o apoio de 

Universidades Federais Brasileiras (Brasil, 2015). 

 De usar as tecnologias em favor da educação, nos pressupostos da política 

sobre drogas, prevenção, estudos, pesquisas e avaliações voltadas à 

educação, com ações, programas, projetos, atividades de atenção, cuidado, 

assistência, prevenção, tratamento, acolhimento, apoio, mútua ajuda, 

reinserção social, formações e capacitações para que as pessoas mantenham-

se abstinentes em relação ao uso de drogas (Brasil, Decreto sobre as Drogas 

n.º 9761/2019); 

 Permitindo conhecer, sistematizar, divulgar e apoiar iniciativas, ações e 

campanhas de prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas em uma rede 

operativa, com a finalidade de ampliar sua abrangência e eficácia (Brasil, 

Decreto sobre as Drogas n.º 9761/2019). 

A Legislação Brasileira apresentou políticas intensas no decorrer das últimas 

décadas, relacionadas à educação, porém quanto à prevenção, as metas, objetivos e 

diretrizes são implícitas, e não geraram atenção de impacto para a população voltar o 

olhar para esta forma de prevenção. As ações tomadas para enfrentamento da doença 

drogadição estavam estagnadas.  

A Legislação Brasileira possui regras que não são levadas à risca, nem 

cumpridas na forma positiva que apresentem resultados efetivos. Ressalva para 

o novo decreto de 2019, que instituiu diretriz e objetivos claros para a educação 

preventiva.   

 

Para atender o segundo objetivo da tese, Objetivo 2 (O2) – Averiguar se as 

políticas público-privadas de educação preventiva atingiram seus objetivos, foi 

respondido através dos dados: 

 Pela Política Nacional sobre Drogas aprovada pelo CONAD 25/10/2005 

(Conselho Nacional Antidrogas) baseada em 5 eixos como Prevenção: 

responsabilidade compartilhada; Construção de redes sociais que visem a 

melhoria da qualidade de vida e promoção geral da saúde. Intervenções que 

busquem o desenvolvimento humano, a educação para uma vida saudável, 

acesso ao lazer e cultura, o conhecimento sobre as drogas; 

 Pela Meta em Reduzir em 50% a repetência e o abandono escolar - 

com prazo de execução até 2006. 
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 Pela Meta: Erradicar o analfabetismo até 2010 - o programa Brasil 

Alfabetizado, do Governo Federal, (segundo o PNE, o total deveria ter sido 

atingido em 2006). Pessoas de 16 anos de idade que concluíram pelo menos o 

Ensino Fundamental, no período entre 2004 e 2013 (aumento de 13,7%), o 

País ainda está muito distante da meta estabelecida pelo PNE para 2024. 

A taxa de escolarização entre os jovens de 15 a 17 anos melhorou um 

pouco em relação a 2017, passando de 87,2% para 88,2%. A meta 9 para o 

decênio 2011-2020, propunha redução do analfabetismo que ainda não foi 

alcançada. A previsão era de que, em 2015, no máximo 6,5% da população 

com mais de 15 anos fosse analfabeta, no entanto está em 11,8% (G1, 2019; 

IBGE 2018). 

 Através dos programas #Tamojunto (para adolescentes de 13 e 14 anos 

em escolas públicas); Jogo Elos (para crianças de 6 a 10 anos em escolas 

públicas), e Programa Fortalecendo Famílias (para famílias e adolescentes de 

10 a 14 anos em equipamentos da assistência social) no Brasil, apontaram 

para efeitos como: adiamento do primeiro uso de substâncias e também 

redução do grau de consumo e abuso de álcool, tabaco e outras drogas entre o 

público a que se dirigem.  

Como resultado imediato, os programas apresentaram resultados na promoção 

de interações, habilidades de vida e fortalecimento de vínculos entre os (as) 

participantes mutuamente e dos (as) participantes com os serviços que ofertam os 

programas (Brasil, 2015, p. 41). 

E por fim, os dados fornecidos pelos participantes da nossa pesquisa, 

toxicômanos em comunidade terapêutica e educadores, disseram pouco conhecer tais 

programas de prevenção. 

Portanto, o objetivo da investigação da tese em averiguar se as políticas 

público-privadas alcançaram seus objetivos de prevenção educativa, seja 

através das instituições de ensino, seja noutros programas, ainda não foi 

alcançado, conforme constatado pelas publicações do próprio Governo Federal 

e pelos participantes da pesquisa de nossa tese. 

Como os objetivos das políticas público-privadas não foram atingidos, o Brasil 

corre grande risco na qualidade de vida dos indivíduos da comunidade, conforme 

refere Fortuna (2014): 

O fenómeno do abandono escolar precoce reflete-se ainda na qualidade e na intensidade da 

participação cívica dos indivíduos na comunidade. Um percurso escolar bem-sucedido contribui 

para dotar os jovens de competências nucleares para o seu desenvolvimento pleno, 

nomeadamente, ao nível do desenvolvimento das suas capacidades de expressão, de 

argumentação, de interpretação e análise clínica. Pelo contrário, o insucesso e/ou abandono 
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escolar conduzem frequentemente a défices nestas competências com efeitos nefastos sobre a 

condição cidadã (Fortuna, 2014, p. 183). 

 

Respondendo ao Objetivo 3 (O3) – Analisar a evolução do uso das mídias 

eletrônicas na educação preventiva no período investigado. Sendo o espaço 

temporal da investigação da tese compreendido entre 2015 a 2019, para responder a 

este objetivo buscou-se a evolução da mídia eletrônica retrocedendo até o ano de 

1987. A razão para este retrocesso no tempo é devido a que, na pesquisa da tese, 

termos participantes que disseram ter iniciado o comércio de drogas aos 8, 10, 11 

anos de idade (ver Tabela 9) e, à época da pesquisa, se encontravam com idades em 

torno de 31 e 40 anos. Partindo da média simples, 35 anos de idade em 2015, e 

sabendo que os 7 anos é a idade inicial escolar, tivemos de recuar 28 anos, a partir de 

2015 (início da pesquisa), para fazermos a referida evolução. 

Até a década de 80, dentre os vários instrumentos utilizados no processo 

ensino-aprendizagem como o retroprojetor, o vídeo, a televisão, aparelho de som, fitas 

cassete e o computador, prevalecia a televisão, no entanto, de todos são 

componentes da tecnologia educacional, o computador apresenta ganho em relação 

aos demais devido a possibilidade de interatividade e também por ser um instrumento 

muito rico em facilitar o aprendizado (Ferreira e Lopes, 2010). 

Em 1983, a Secretaria Especial de Informática – SEI do governo do Brasil 

estruturou a Comissão Especial de Informática na Educação, a partir de seminários 

nacionais realizados nos anos de 1981 e 1982, promovidos em conjunto com o 

Ministério da Educação – MEC, e comunidade científica, que recomendou a realização 

de experimentos piloto com a finalidade de criar referências para uma adequada 

utilização, antecedendo a disseminação massiva (Almeida, 2008).  

Em 1984, Projeto EDUCOM – Educação com Computador, implementado pelo 

MEC, promoveu a criação de centros-piloto em cinco Universidades públicas 

brasileiras com a finalidade de realizar pesquisa multidisciplinar e capacitar recursos 

humanos para subsidiar a decisão de informatização da educação pública brasileira, 

decorrendo de 1984 a 1989 (Andrade e Lima, 1993).  

Para possibilitar o funcionamento desses centros o MEC criou em 1987 o 

Projeto Formar, que consistiu em cursos de especialização em nível de pós-graduação 

lato sensu onde professores aprendiam a dominar a tecnologia, ao tempo que 

estudavam teorias educacionais para compreender as concepções subjacentes ao uso 

da informática em educação (Almeida, 2008). 

Em 1989, o MEC instituiu o primeiro Programa Nacional de Informática 

Educativa – PRONINFE, com a finalidade de desenvolver ações de capacitação de 
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professores e técnicos, implantar centros de informática na educação, apoiar a 

aquisição de equipamentos computacionais e a produção, aquisição, adaptação e 

avaliação de software educativo.  

O Brasil promulgou a ―nova‖ Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, resultado de um processo de discussão e tramitação que durou 8 anos, a partir 

da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (1988). 

Em 1996, o Governo do Brasil criou no MEC a Secretaria de Educação a 

Distância – SEED com a finalidade de fomentar a incorporação das TIC à educação e 

atuar no desenvolvimento da educação à distância com vistas a democratização do 

acesso e melhoria de qualidade da educação. A SEED impulsionou a criação de 

programas com foco na introdução de tecnologias na escola e na preparação do 

professor, desenvolvidos em cooperação com as secretarias de educação, e conduzir 

o processo de inserção das TIC nos Núcleos de Tecnologia Educacional - NTE e nas 

escolas públicas (Almeida, 2008). O MEC, nesse mesmo ano, criou o Programa TV 

Escola, sendo um programa educacional brasileiro utilizando a mídia televisiva. 

Observa-se, portanto, que as ações encetadas no momento inicial da história 

das tecnologias na educação, tanto no que se refere ao Projeto Minerva, em Portugal, 

como aos projetos EDUCOM e Formar no Brasil, evidenciam um distanciamento entre 

o discurso dos documentos oficiais e a prática efetiva, uma vez que não ocorreram as 

mudanças educativas pretendidas, não foram encontradas as soluções almejadas, 

mas criaram uma ambiência para a continuidade das ações com professores e 

pesquisadores mobilizados para a inovação. 

Cada unidade da federação tem uma quota de máquinas definida 

proporcionalmente ao número de alunos e escolas de sua rede pública de ensino. O 

mesmo critério foi aplicado para determinação do número de Núcleo de Tecnologia de 

Educação por Unidade de Federação (MEC, 2002, p. 31).  

Também criou o Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo. 

Posteriormente, outros programas foram criados pelo MEC (Rádio Escola, DVD 

Escola, Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED, entre outros), cada um deles 

direcionado à incorporação de determinada tecnologia e à preparação dos educadores 

para sua utilização na escola (Neves e Medeiros, 2006).  

Em 2005, propiciando a integração entre mídias, linguagens e tecnologias na 

prática pedagógica, a SEED/MEC criou o programa Mídias na Educação de formação 

continuada de professores na modalidade de educação à distância, voltado para a 

―formação de um leitor crítico e criativo, capaz de produzir e estimular a produção nas 

diversas mídias‖ conforme corroboram os autores Neves e Medeiros (2006).  
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No ano de 2007 foram iniciados cinco experimentos em escolas públicas de 

diferentes regiões do país, que se desenvolvem com o uso de equipamentos móveis 

de pequeno porte (laptop) fornecidos por diferentes fabricantes, cujas soluções 

tecnológicas foram desenvolvidas especialmente para uso educacional.  

Nas recentes experiências do Projeto UCA em realização nas cinco escolas 

brasileiras, a formação continuada e em serviço de educadores apresenta 

características diferenciadas conforme a orientação da Universidade que assumiu a 

parceria com a escola (Almeida, 2008, p.29). 

No ano de 2008, o Governo do Brasil estabeleceu parceria com as operadoras 

de telecomunicações com a finalidade de prover conexão gratuita à Internet banda 

larga (1 megabit) em 56.685 escolas públicas de ensino básico (urbanas), o que 

corresponde a 39% das escolas do país onde, por sua vez, estão matriculados 85% 

dos estudantes (37,1 milhões de alunos). 

Em 2010 foi aprovado a utilização qualificada das tecnologias, e conteúdos das 

mídias como recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o 

importante papel que tem a escola como ambiente de inclusão digital e de  utilização  

crítica  das  tecnologias da  informação  e  comunicação,  requerendo  o  aporte  dos  

sistemas  de  ensino  no  que  se refere à:  

 I - provisão de recursos midiáticos atualizados e em número suficiente para o 

atendimento aos alunos;  

II - adequada formação do professor e demais profissionais da escola 

(Diretrizes Curriculares de Base, 2010).   

Outra tecnologia é o livro como uma hipermídia, Teixeira e Gonçalves (2015, p. 

13), principalmente o livro digital de histórias interativas para criança (o book app 

infantil), destaca-se dos demais e-books por sua alta capacidade interativa.  

O Governo Brasileiro dispôs a Resolução n.º 4/2016 sobre as Diretrizes 

Operacionais Nacionais para a remição de pena pelo estudo de pessoas em privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro em que o 

Artigo 1º estabelece a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA), de Educação 

Profissional Técnica de Níveis Médios e respectivos itinerários formativos, a partir de 

cursos de qualificação profissional em estabelecimentos penais. 

No Artigo 2º, ações educativas em contexto de privação de liberdade devam 

obedecer à legislação e às normas educacionais vigentes no país, bem como ao 

estabelecido na Lei n.º 7.210/84, nos tratados internacionais firmados pelo Brasil, no 

âmbito das políticas de direitos humanos e privação de liberdade, devendo atender às 

especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino e são 
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extensivas aos presos provisórios, condenados e àqueles que cumprem medidas de 

segurança.  

Em 2017, a TV Cultura promoveu no programa Jornalismo Panorama - Drogas 

na Adolescência (TV Cultura, 06/12/2017), com Dra Zila Sanchez, professora do 

departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP e Dr. Thiago Marques Fidalgo, 

psiquiatra, professor da UNIFESP para saber qual o papel dos pais na prevenção ao 

abuso de drogas dos filhos. Uma pesquisa realizada na UNIFESP aponta que a forma 

como os pais exercem suas funções é o que faz os adolescentes estarem mais ou 

menos propensos ao consumo nocivo de drogas. De acordo com os pesquisadores 

entrevistados deve haver controle efetivo das políticas públicas sobre o controle de 

não venda de bebidas a menores de idade, dificultando o acesso pelos adolescentes. 

Disseram também que a prevenção sobre uso de bebidas deve iniciar aos 9 anos de 

idade e educação e saúde sobre vida saudável deve ocorrer antes dessa idade. 

Na entrevista apresentada pela TV Cultura, citaram que a pesquisa feita com 

adolescentes, que reportaram os padrões de comportamento dos pais em relação aos 

filhos. Estes apontaram que pais que são participativos na vida dos filhos, estar 

presente, monitorar a vida dos filhos, colocam limite nas ações dentro de casa, tem 

filhos com menos busca às drogas e álcool. Já pais pouco presentes e com pouco 

controle dos filhos, com problemas dentro de casa, têm filhos que mais usam drogas 

(Sanchez e Fidalgo, TV Cultura, 2017).   

Os programas de prevenção escolar existem nas escolas, entretanto não existe 

cultura para incluir curricularmente esses programas (Sanchez e Fidalgo, TV Cultura, 

2017). 

Já o sistema Positivo, líder no segmento de tecnologia educacional, apresentou 

recentemente o primeiro programa curricular de Educação 4.0 do Brasil, o Inventura. 

Trata-se de um material didático com livros que estimulam o pensamento crítico e a 

solução de problemas, despertando no aluno a vontade de ser um inventor. O 

conteúdo interdisciplinar é indicado para os níveis de Ensino Fundamental 1 e 2 

(EscolaWeb, 2019).  

Implicitamente, o material didático do sistema Positivo trabalha a teoria da 

recepção, despertando em seus alunos o espírito crítico, com material que motiva a 

solução dos problemas.  

Constata-se uma cada vez maior utilização da mídia como elemento 

educacional e preventivo nos estabelecimentos educacionais, aproveitando dos 

recursos oferecidos e disponíveis para combater a doença da 

toxicodependência. 

 



 

345 
 

O proposto no Objetivo 4 (O4) foi: Constatar ações educativas midiáticas 

para prevenção às drogas nas diretrizes curriculares de base do Brasil. Este 

objetivo é concretizado e comprovado nas Diretrizes Curriculares Brasileiras de 2002, 

em que ampara a cidadania em: 

 Um sistema de informações que permita à formulação e a 

fundamentação de ações preventivas harmônicas. 

 Processo de avaliação integral e permanente para todas as ações 

preventivas realizadas em território nacional, campanhas e programas que devam 

constar dos projetos de prevenção, no sentido de favorecer a avaliação correta da 

relação custo/benefício.  

 Pesquisas e levantamentos sobre o uso de drogas e suas 

consequências os programas e campanhas de prevenção, de acordo com a 

população-alvo, respeitadas as características regionais e as peculiaridades dos 

diversos segmentos populacionais, especialmente nos aspectos de gênero e cultura.  

 Iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de 

drogas em uma rede operativa de medidas preventivas.  

 Iniciativas terapêuticas (fundamentadas em diversos modelos) com a 

finalidade de promover aquelas que obtiverem resultados favoráveis.  

 Ações preventivas para a valorização do ser humano e da vida; 

incentivo à educação para a vida saudável e o desenvolvimento pleno abstraído do 

consumo de drogas; a disseminação das informações; e o fomento da participação da 

sociedade na multiplicação dessas ações preventivas. 

 Campanhas e programas educacionais e preventivos, mensagens 

claras, fundamentadas cientificamente, confiáveis, positivas, atuais e válidas em 

termos culturais (Brasil, 2002). 

 Proporcionar aos pais, responsáveis, religiosos, professores e líderes 

comunitários capacitação sobre prevenção do uso indevido de drogas, objetivando seu 

consciente engajamento no apoio às atividades preventivas.  

 Prevenção para os diferentes aspectos do processo do uso indevido de 

drogas lícitas ou ilícitas, buscando desencorajar o uso inicial, promover a interrupção 

do consumo dos usuários ocasionais e reduzir as perniciosas consequências sociais e 

de saúde. 

 Esforço especial às populações que se encontram na faixa de maior 

risco para o consumo de drogas e suas consequências, tais como crianças e 

adolescentes, população em situação de rua, indígenas, gestantes e pessoas 

infectadas pelo vírus HIV. 
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 Incluir no currículo de todos os cursos de Ensino Superior e Magistério 

disciplina sobre prevenção do uso indevido de drogas, visando à capacitação do corpo 

docente;  

 Adequação do currículo escolar dos cursos do Ensino Fundamental e 

Médio, visando à formação da criança e do adolescente. 

 Resolução n.º 101/01 da ANVISA, seria o ―Técnico em Reabilitação de 

Dependentes Químicos‖. A formação desse técnico se dá no âmbito da 

educação profissional, que constitui um subsistema da educação escolar 

brasileira, consagrada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

n.º 9.694/96, Artigos 39 a 42). De acordo com o Decreto n.º 2.208/97, a 

educação profissional compreende os seguintes níveis: básico (destinado à 

qualificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente de 

escolaridade prévia); técnico (destinado a proporcionar habilitação profissional 

a alunos matriculados ou egressos do ensino médio); e tecnológico 

(correspondente a cursos de nível superior) (Brasil, 2002, p. 7). 

 Em reconhecimento ao fato de que os povos indígenas necessitam de 

atendimento diferenciado, com programas desenhados a partir de suas 

características e realidade de vida, a Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas, em parceria com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), desenvolveu 

um projeto denominado ―Projeto Educacional de Prevenção ao Uso Indevido de 

Álcool e Outras Drogas entre Populações Indígenas‖, que visa preparar 

representantes das comunidades indígenas e técnicos que atuam junto a elas 

para promover o desenvolvimento de ações de prevenção ao uso problemático 

de álcool e outras drogas mediante o envolvimento das pessoas que vivem na 

aldeia e a articulação e o fortalecimento das redes locais. (SUPERA, 2017, p. 

85) 

 Tratamento, recuperação e reinserção social. Diferencia os tipos de 

usuários – o abusivo, o dependente e o traficante e orienta que sejam tratados de 

maneira diferente, de forma igualitária e sem distinção, com abordagens que devem 

ser específicas e diferenciadas a cada caso. 

 Parcerias com órgãos governamentais e não governamentais para 

ações que possibilitem a reinserção social.  

 Estudos, pesquisas e avaliações através do OBID – Observatório 

Brasileiro de Informações sobre Drogas, responsável por pesquisas, banco de dados, 

desenvolvimento de programas e intervenções voltadas à redução de danos, e de 
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oferta de drogas. Fomento aos estudos epidemiológicos que possam avaliar e 

implementar as ações.  

Já a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS 

(PNPIC-SUS) nas ações e estratégias de atenção em Saúde da Família está de 

acordo com os princípios de universalidade, integralidade e equidade que estruturam o 

SUS.  

O campo da PNPIC contempla sistemas médicos complexos e recursos 

terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial de Saúde 

– OMS – de medicina tradicional e complementar/alternativa (MT/MCA) (WHO, 2002). 

Pela Lei n.º 11.343/2006, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

Sobre Drogas separa o usuário/dependente, em definitivo, da figura do traficante, 

colocando-os em capítulos e foros diferentes no sistema prisional. 

As diretrizes e linhas de ação para desenvolvimento de toda a cadeia produtiva 

de plantas medicinais e fitoterápicas, inclusive seu uso na rede pública de saúde, 

estão contempladas na Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(Decreto Presidencial n.º 5.813/2006), promovendo o uso sustentável da 

biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional‖ (Brasil, 

2006). 

São propostas novas modalidades para as Equipes de Atenção Básica, a fim 

de ampliar sua possibilidade de atuação nos diferentes territórios brasileiros: 

 Equipe de Saúde da Família; 

 Equipe de Atenção Básica parametrizada; 

 Equipe de Saúde Bucal; 

 Equipe de Agentes Comunitários de Saúde; 

 Equipes de Consultórios na Rua; 

 Equipes de Saúde da Família para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia 

Legal e Pantanal Sul-Matogrossense; 

 Equipes de Saúde da Família Fluviais (ESFF); 

 Equipe de Melhor em Casa/Atenção Domiciliar; 

 Equipe dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Brasil, 2008). 

 

Foi também ampliada a potencialidade de suas ações, na medida em que 

foram implementadas novas Ações, Programas e Estratégias, tais como: 

 Academia da Saúde; 

 Programa Saúde na Escola; 

 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade / PMAQ; 

 Criação de critérios de equidade para o Piso da Atenção Básica (critérios diferenciados 

para os municípios); 
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 Modificação da carga horária dos médicos (Portaria n.º 2.027/11, com 5 novas 

configurações); 

 Saúde para Todos em Todos os Lugares (fixação de profissionais em áreas e regiões 

prioritárias); 

 Brasil sem Miséria (voltado à população em extrema pobreza); 

 Consultórios na Rua; 

 Melhor em Casa/Atenção Domiciliar; 

 Núcleo de Apoio à Saúde da Família; 

 Programa de Requalificação das UBS (construção, reforma, ampliação); 

 Telessaúde em Redes - uso das modernas tecnologias da informação e comunicação 

para atividades à distância relacionadas à saúde em seus diversos níveis (primário, secundário e 

terciário).  

 Comunidade de Práticas; 

 Ampliação das Publicações e Comunicação do Departamento da Atenção Básica. 

Também foram criadas três modalidades para o Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família - NASF: 

 NASF 1 – Composto por, no mínimo, cinco das profissões de nível superior;  

 NASF 2 – Composto por, no mínimo, três profissionais de nível superior; 

 NASF 3 – Deverá estar vinculado a no mínimo uma e a no máximo duas Equipes Saúde 

da Família e/ou Equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes 

ribeirinhas e fluviais) (Brasil, 2011).  

 NASF-AB – Equipe multiprofissional e dirigido à população de território definido, 

assumindo responsabilidade assistencial e educacional. 

O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto Presidencial n.º 

6.286/2007, resultou do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério 

da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da 

Rede Pública de Ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos (EJA) (Brasil, 

2007). 

O foco do Programa situa-se nas estratégias para intervir frente às 

vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens 

brasileiros (2008). São três os componentes do PSE: 

I. Avaliação clínica e psicossocial: Que objetivam identificar necessidades de 

saúde e garantir a atenção integral a elas na Rede de Atenção à Saúde; 

II. Promoção e prevenção da Saúde: Que articulem práticas de formação, 

educativas e de saúde, visando a alimentação saudável; práticas corporais e 

atividades físicas nas escolas; educação para a saúde sexual e reprodutiva; 

prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; promoção da cultura de paz e 

prevenção das violências; promoção da saúde ambiental e desenvolvimento 

sustentável. 
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III. Educação permanente: Para qualificação da atuação dos profissionais da 

educação e da saúde e formação de jovens. 

No ano de 2014 a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 

parceria com a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e outras 

Drogas/DAPES/SAS/MS e com a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em 

Saúde (SGTES/MS), pactuaram mais de 10.000 vagas de cursos à distância em três 

temas estratégicos para educação permanente de profissionais de todos os pontos de 

atenção da Rede de Atenção Psicossocial do Brasil. 

Por meio de medidas administrativas, legislativas e jurídicas, o cumprimento do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança, 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto n.º 99.710, de 

1990, especialmente no Artigo 17, quanto ao direito de proteção da criança e do 

adolescente, inclusive nos meios de comunicação, zelando para que a criança, o 

adolescente e o jovem tenham acesso a informações e materiais que visem promover 

seu bem-estar social, espiritual e moral e sua saúde física e mental, promovendo a 

elaboração de diretrizes apropriadas a fim de proteger a criança, o adolescente e o 

jovem contra informação e material prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente das 

drogas lícitas ou ilícitas (Brasil, 2019). 

Tais medidas que são contrariadas por empresa de cerveja, que faz dos 

jovens, consumidores fiéis da bebida, usando estratégias psicológicas de marketing 

para atingir e conquistar essa faixa de consumidores, em eventos patrocinados pela 

indústria e em propagandas midiáticas. 

Já em 2019, o Governo Brasileiro lançou campanha publicitária em todo o país 

para discutir o tema, com inserções nos veículos de comunicação somente até o fim 

de julho (Brasil, OBID, 2019). 

Portanto, em síntese, podemos dizer que começa a haver uma 

preocupação maior em resolver a situação da prevenção através da mídia em 

seus diversos segmentos para atingir a população como um todo. 

 

O Objetivo 5 (O5) – Identificar os principais motivos para buscar o uso 

indevido das drogas é respondido na investigação da tese relatado pelos 

participantes, sendo elencada como principal fator pelas drogas, a sensação de prazer 

conforme apresentado nos Quadros 43, 44 já apresentados acima e Quadro 78 

(Apêndice1, Item 1.5.21, subcategorias Opta pela droga e Aventura) que o indivíduo 

tem ao fazer ingestão ou inalação das substâncias químicas, fator determinante para a 

busca incessante e individualista do auto prazer consigo mesmo e momentâneo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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O prazer sentido ao usar drogas é explicado pela ciência. Corrobora Abelino 

(2015) explicando o processo da dopamina, um neurotransmissor excitatório (que 

excita e estimula os neurônios com os quais se comunica). No comportamento 

humano está relacionada com a motivação e o prazer. A dopamina é liberada nas 

sinapses em diversas situações da vida; ao comer (é liberada em uma quantidade 

maior ainda se for sua comida favorita), ao fazer sexo, ao apostar, ao conseguir um 

emprego ou receber boas notícias, assim como ao jogar jogos de computador, ouvir 

música, dançar, etc.  

Além de ser essencial ao auxiliar os mecanismos de sobrevivência, quando 

presente em grandes quantidades no sistema de recompensa cerebral gera 

sensações de intenso prazer, vitalidade, disposição e interesse. E é exatamente nesse 

aspecto que as drogas agem. Ao utilizar a maioria das drogas, há um aumento na 

disponibilidade de dopamina no centro de recompensa do cérebro, sem a necessidade 

de qualquer estímulo externo. Rapidamente o cérebro assimila o uso da droga com a 

obtenção do prazer fácil (Abelino, 2015). 

O toxicômano insiste em só representar-se como ser, no lugar de indivíduo e 

ausente da performance desejante suposta pela divisão subjetiva. Como se fosse um 

"eu" fazendo do seu corpo um lugar da experiência e do prazer (Santos e Rosa, 2007). 

Demais motivos como falta de diálogo dentro de casa e brigas familiares são 

situações que empurram o toxicômano para entorpecimento daquele momento, uma 

forma de fuga de si mesmo, causando a alienação à situação vivida, trazendo 

consequências mais graves, como a desestrutura familiar.  

No meio destes pontos extremos e bem demarcados se constitui um campo de 

ilicitudes que não necessariamente estão relacionadas às drogas ilícitas, mas ao uso 

ilícito de drogas lícitas também. Medicações ―tarja preta‖ passam a fazer parte de uma 

rede informal de trocas, mesmo seu uso sendo permitido somente com prescrição 

médica. O mesmo ocorre em ambientes familiares em que o uso de bebidas 

alcoólicas, mesmo sendo proibidas para certa faixa etária, faz parte dos hábitos 

aceitos (Souza, 2013, p.127). 

Neste sentido, a afirmação de Canclini (2007, p. 213) quando reflete que as 

condições familiares, ou sua ausência, são particularmente significativas para os 

jovens na integração e/ou desintegração, na fragilidade dos laços sociais, e na 

possibilidade de superá-las. Assim, deve-se ter em mente que essa relação com a 

família e as condições que ela oferece aos jovens tem uma relação estreita com seus 

modos de se inserirem e se comportarem na sociedade. 

Assim como Valente, Sanchez e Moreira (2017) discorrem que os resultados 

da pesquisa sugerem que atividades para desenvolver habilidades parentais devem 
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ser incluídas em programas escolares voltados à prevenção do uso de drogas entre 

adolescentes, a fim de reduzir práticas negligentes e, assim, possivelmente reduzir o 

uso de drogas entre as crianças. 

O resultado de nossa investigação também vem de encontro com resultados 

apresentados pelo NIDA (2016) em que a família continua sendo o ambiente proximal 

mais importante para as crianças, mas à medida que a criança cresce e se desenvolve 

outros contextos fora da família também se tornam cada vez mais importantes. A sala 

de aula é um ambiente importante durante os anos da pré-escola e do ensino 

fundamental, e as intervenções podem se concentrar em coisas como melhorar o 

clima, os recursos e as políticas da escola, além de aprimorar as habilidades dos 

professores e a comunicação entre pais e professores. A mudança dos ambientes de 

sala de aula daqueles que reagem ao comportamento problemático para aqueles que 

incentivam o comportamento pró-social pode ser alcançada através do apoio ao 

treinamento de professores em estratégias construtivas de gerenciamento de sala de 

aula (NIDA, 2016). 

Os apontamentos dos participantes da pesquisa da tese, como mostrar aos 

amigos que não tem medo de nada e desconhecimento dos danos da droga são 

outros motivos relatados como importantes para a busca da droga. O desafio da 

aventura na roda de ―amigos‖, na busca pela adrenalina e a negação pelo detrimento a 

saúde, para aquele instante julgam ser importante. 

Os relatos dos participantes de certa forma confirmam a filosofia de Ricoeur 

(1990/1991) em que divide o homem participativo em duas dimensões: social e moral. 

Tanto em uma como em outra, o que o define como indivíduo é a "linguagem". Esta 

possibilita o pensamento, a interpretar e dizer o mundo e também instituir o indivíduo. 

Definiu o sujeito social usando o conceito de mesmidade e ipseidade para pensar o 

sujeito moral autônomo e independente, em que o primeiro conceito indica o que torna 

esse sujeito um ente social, da espécie humana, como era dito pelos outros. Já 

ipseidade, segundo Lima (2009), diferenciava o indivíduo de todos os outros da 

sociedade. Torna o ser singular e insubstituível, caracteriza o indivíduo como ser 

único, como nenhum outro, o que o mesmo dizia de si.  

O toxicômano se institui como próprio indivíduo nessa sociedade atrativa e letal 

das drogas, seja pelo consumo de bebidas, seja pelo consumo abusivo de 

medicamentos, ou de drogas ilícitas, tornando-se um ―ser social, autônomo e 

independente para se arremessar no mundo delirante e depressivo das drogas‖, que 

pode ser verificado na caracterização da investigação da tese (Apêndice 1.5, Itens 

1.5.12 e 1.5.13). 
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Monti e colaboradores (2002) em seus relatos sobre as principais dificuldades 

de habilidade se dão nas situações de sentimentos negativos; assertividade; fazer 

críticas; receber críticas; comunicação; recusar droga; dizer não; socialização; 

frustrações; adiar prazeres; reconhecer e enfrentar situações de risco; fissura; realizar 

um planejamento (Monti et al., 2002). 

No campo pedagógico, Gonçalves (2008), o modelo democrático da promoção 

da saúde considera que esta é influenciada pelas condições sociais e pelos estilos de 

vida (Navarro, 2000). As soluções para os problemas de saúde têm de ser 

encontrados tanto ao nível da estrutura social (condições de vida) como na realidade 

pessoal (estilo de vida). Reforça a ideia de que os organismos educativos têm a 

obrigação de desenvolver nos alunos as competências para agirem a nível pessoal e 

social tendo em vista as mudanças desejadas (Ferreira e Welsh, 2004).  

A perspectiva democrática da educação para a saúde reitera a ideia que é 

através dos conhecimentos prévios, das percepções, da acção construtivista do 

conhecimento e da epistemologia do saber que os alunos adquirem as competências 

para a mudança (Gonçalves, 2008, p. 134). 

Resumidamente: a família, a falta de educação preventiva, situações 

financeiras precárias, mídia eletrônica pouco explorada a favor da educação 

preventiva e o contexto em que o toxicômano se encontra fazem com que sejam 

os principais motivos para buscar o uso indevido das drogas. 

 

No Objetivo 6 (O6) – Compreender a importância  dos vínculos  familiares 

para  evitar o uso indevido de drogas é respondido pelos dados encontrados na 

pesquisa. Participantes da investigação da tese disseram espontaneamente em seus 

comentários nos questionamentos da pesquisa que no período de infância, por volta 

de 8 anos de idade, outros 10, 11, 12, 13 anos de idade, começaram a trabalhar no 

comércio de drogas. Contabilizados 60,60% dos participantes que faziam comércio 

dos 8 aos 18 anos de idade. Iniciada uma atitude que deveria ser para pessoa adulta, 

no entanto, foi deixada para trás a infância, a escolaridade, para conseguir dinheiro 

fácil comercializando drogas, conforme a Tabela 9 demonstra os dados.  

No processo sociocultural, a comunidade escolar vivencia o desenvolvimento 

das políticas públicas operacionalizadas em práticas pedagógicas. A relação entre a 

escola e as práticas de prevenção ao uso de drogas representam um marco na 

integração saúde-educação como articulação de políticas públicas (Brasil, 2009; 

Giacomozzi, Itokasu, Luzardo, Figueiredo, e Vieira, 2012).  

Em se tratando de políticas de prevenção, a escola é um ambiente estratégico 

para ações, pelo fato de se concentrar, neste ambiente, os jovens em situação de 



 

353 
 

risco para possíveis problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas (Silva e 

De Micheli, 2011).  

Os participantes da pesquisa da tese citaram que é fácil conseguir dinheiro 

traficando drogas, ou como dizem na gíria dos traficantes, servindo de ―mulas‖ para o 

tráfico, entregam a mercadoria e não são presos devido serem crianças ou 

adolescentes. Assim o comércio flui com agilidade e facilidade, diante dos olhos das 

autoridades e da própria sociedade que assiste passivamente a destruição de uma 

geração que representa o futuro dos próximos administradores, pais ou delinquentes. 

Diante desse cenário, vem a responsabilidade dos pais, da família, que por 

vezes pactua e consente o comércio das drogas pelos filhos menores. Os filhos 

menores acabam por ser a fonte financeira para a necessidade de sustentar a família 

ou a si próprio. Tais consentimentos não devem ser generalizados, pois nem todas as 

famílias têm essa necessidade financeira para usar os próprios filhos como 

mantenedores de suas despesas financeiras.  

Há casos em que as famílias são bem estruturadas financeiramente, mas 

estraçalhadas emocionalmente, desestruturadas de amor, sem diálogo, sem 

participação efetiva na vida dos filhos. Substituindo abraço por objeto, ou por ausência 

―presencial‖ que não permite ver as tarefas de casa, ou ajudar no trabalho escolar, 

dispor de tempo para brincar com os filhos, conversar assuntos que trazem interesse 

para os filhos. Os lares estão frios de calor humano. O ato de sentar-se à mesa para 

fazer as refeições juntos, compartilhar como foi o dia de cada membro familiar, traz 

como prato principal um aparelho de celular com whatsapp ou facebook. E os 

compartilhamentos do dia acontecem via Internet com estranhos, com amigos, dando 

lugar para o silêncio presencial, composto apenas de corpo presente. 

Essa relação que envolve a família vem de encontro com Collares e Moysés 

(1996, p. 180) que ―famílias desestruturadas geram crianças desajustadas, revoltadas 

e agressivas. [...] Visto pelo prisma da anormalidade, o comportamento das famílias 

provoca, linearmente, a não aprendizagem‖. 

A violência doméstica, os atos involuntários de ingerir bebidas alcoólicas ou 

drogas dentro de casa usufruídos como normais, como buscar cerveja na geladeira 

para os pais, comprar cigarros para os pais, experimentar um ―golinho, só um 

pouquinho‖ de cerveja, cachaça ou vinho. Ato tão inocente para alguns, que pode 

servir de portal para start da doença das drogas e do álcool. Tais relatos foram 

efetuados pelos participantes do questionário semiestruturado e na entrevista aberta.  

McGuire (1976, p. 93) faz sobressair que ―um programa de educação sobre 

drogas só produzirá efeitos no comportamento se, para além de persuadir a audiência 
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a evitar o uso de drogas, lhe facultar também, meios para resistir às pressões 

contrárias a que subsequentemente está exposto no ambiente‖. 

O ambiente familiar torna-se frágil quando os pais não têm qualificação 

profissional, nem escolar. Junto com dificuldades financeiras, aparecem todas as 

espécies de dificuldades e acabam por jogar inconscientemente os filhos para que a 

rua abrace. 

Os vínculos familiares precisam estar bem alicerçados em diálogo, respeito, 

educação e participação ativa de todos os membros nas diversas fases e situações do 

dia a dia, fortalecendo o ambiente seguro e confiante para ancorar os filhos. Os pais 

são responsáveis, pelo menos em parte, e sobretudo na infância e adolescência, pelas 

atitudes dos filhos, sejam positivas ou negativas. 

 

Por fim, no Objetivo 7 (O7) – Identificar ações de educação preventiva com 

foco no indivíduo e seu contexto sociocultural que desestimulem o uso de 

drogas foi respondido através das ações desenvolvidas por entidades públicas e 

privadas como a Polícia Militar, escolas públicas de ensino fundamental, comunidades 

terapêuticas, consultório de rua, grupos de apoio e algumas universidades ligadas ao 

Senad. 

Existe um estreitamento entre a presença da polícia militar e os toxicômanos 

em comunidade terapêutica através de visitas que ocorrem para desmistificar a ideia 

de que polícia só prende bandido. Já nas escolas, são vistos como autoridade que 

impõe respeito, e que ensina de forma diferenciada. 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD adaptado do 

programa norte-americano Drug Abuse Resistence Education (DARE), surgido em 

1983, foi implantado em 1992, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e hoje 

é adotado em todo o Brasil. Conta com três currículos: 

 PROERD para Educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental; 

 PROERD para 5º ano do ensino fundamental; 

 PROERD para 7º ano do ensino fundamental; 

 PROERD para Pais/Responsáveis. 

 
Os educadores do Programa são Policiais Militares voluntários que passam por 

um processo seletivo e participam de um curso de 80 horas antes de começarem a 

trabalhar com as crianças. Além do combate às drogas e à violência, os policiais 

ensinam como tratar questões como a influência das amizades durante a infância e a 

adolescência. 
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Através do programa PROERD buscam desestimular o uso inicial de drogas, 

incentivam a diminuição do consumo e, consequentemente diminui os riscos e danos 

associados ao seu uso indevido, pois há a orientação quanto ao livre arbítrio sobre as 

escolhas das amizades usando critérios sadios e conscientes para desestimular o uso 

das drogas. 

Outro programa desenvolvido em 2015 pela Polícia Militar foi o Projeto Luz do 

Amanhã, trabalha com crianças da região centro-oeste do Brasil, que frequentam 

escola pública, entretanto apresentam grau de problemas na escola e pouco 

desempenho escolar devido envolvimento com as drogas e o tráfico. Este programa 

seleciona os alunos com maiores dificuldades de adaptação as regras escolares e 

oferece contra turno com aulas de valores morais e cívicos, saúde, reforço escolar, 

prevenção às drogas e instrução profissional como trabalho com hortaliças, esportes e 

artesanato. As pessoas envolvidas são policiais militares voluntários e profissionais 

civis que tem interesse em trabalhar no voluntariado como professores, psicólogos, 

médicos e advogados, entre outros, além do apoio da mídia televisiva. As aulas são 

ministradas no espaço do Comando Regional da Polícia Militar (Projeto Luz do 

Amanhã, 2017). 

Também são inseridas ações com a família de cada aluno, inserindo-as no 

projeto, propondo novas condutas e ambiente saudável. O resultado desse projeto fez 

com que alunos, vistos como problemas na escola, tornaram-se exemplo pela nova 

postura, provocando interesse de demais alunos na escola que não faziam parte 

desse grupo e da sociedade (Projeto Luz do Amanhã, 2017). 

O SENAD (2010) apresenta como grupos de autoajuda: 

 Alcoólicos Anônimos - AA www.alcoolicosanonimos.org.br  

 Central de Atendimento 24 horas: (11) 33159333 - São Paulo.  

 AL-ANON E ALATEEN (Para familiares e amigos de alcoólicos) www.al-

anon.org.br. 

 Amor-exigente (Para pais e familiares de usuários de drogas) 

www.amorexigente.org.br. 

 Grupos Familiares - NAR - ANON (Grupos para familiares e amigos de 

usuários de drogas) www.naranon.org.br. 

 Narcóticos Anônimos - NA www.na.org.br. 

 Pastoral da Sobriedade - www.sobriedade.org.br (SENAD, 2010). 

Tais grupos atuam diretamente com os toxicômanos e familiares, focando a 

prevenção, tratamento e acompanhamento, assim como, mudança de conduta tanto 

do toxicômano como da família em todo seu contexto. 
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Concluindo: dos 7 objetivos inicialmente propostos pensamos tê-los 

atingido ou concretizado a todos, pensando e articulando os dados da realidade 

brasileira com os obtidos nas entrevistas e questionários com os participantes 

desta investigação. Termos feito um ponto da situação sobre a prevenção das 

drogas no Brasil e da utilidade da mídia pode ser, quanto a nós, a mais-valia 

deste trabalho que nos entusiasmou ao longo dos últimos quatro anos da nossa 

vida. E se ele for útil para despertar consciências e alinhavar caminhos para 

atenuar este flagelo da sociedade brasileira e de quase todo o mundo, já damos 

por bem empregue as horas de trabalho que nos ocupou. Vejamos de seguida 

as conclusões mais alargadas que retiramos desta nossa investigação.   
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Conclusão 

 

Por último, dizer que a investigação da tese permitiu observar e relatar três 

situações distintas sobre a prevenção ao uso indevido de drogas, conforme relatos dos 

participantes: 

 antes que o uso indevido ocorra; 

 durante o tratamento de toxicômanos e; 

 depois que já encerrou o tratamento de desintoxicação.  

A prática da prevenção ao uso indevido de drogas necessita ser contínua, 

perseverante e jamais desafiada. Basta uma única tentativa de uso de droga ou álcool 

para que todo o processo de dependência desencadeie uma busca incessante por 

entorpecentes. 

As formas de prevenção citadas pelos participantes da investigação da tese 

têm o mesmo propósito do Ministério da Justiça, classificadas como prevenção 

primária, secundária e terciária, apresentadas no Quadro 46. 

 

Quadro 46 

Níveis de Prevenção 

 
Fonte: Ministério da Justica, 2012. 

 

O período crítico para a busca das drogas e álcool identificado na investigação 

da tese (ver Tabela 9) ocorre entre os oito anos e os dezoito anos de idade. Chamo a 

atenção para essa fase da infância e adolescência em que os indivíduos optaram por 

abandonar os bancos escolares para se tornarem usuários e comerciantes de drogas, 

iniciando seu primeiro contato com as drogas, uso e comércio, devido ao dinheiro ser 

o motivo principal para trabalhar nesse comércio, seguido de dificuldade em aprender 

na escola, em não entender o que o professor ensinava, e para a desestrutura familiar 

de origem da maior parte dessas crianças e jovens.  

A nossa investigação apresenta resultados preocupantes ao nível de crianças 

saudáveis, que ingerindo substâncias entorpecentes, dão o start para o declínio na 

educação, no desenvolvimento físico e psíquico e demais consequências na 
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sociedade que vão ocorrendo em efeito cascata, como relatam Meier, Caspi, Ambler, 

Harrington, Houts, Keefe, McDonald, Ward, Poulton, e Moffitt (2012), que referem 

também que a maconha pode prejudicar a aprendizagem em adolescentes. O uso 

crônico está associado a declínios no QI e no desempenho escolar, o que põe em 

risco as conquistas profissionais e sociais e a satisfação com a vida (Meier et al., 

2012). O uso regular de maconha na adolescência está associado ao aumento das 

taxas de ausência e abandono escolares, bem como a tentativas de suicídio (Silins, 

Horwood e Patton, 2014). Além de compra e uso de drogas, pensamentos ou gestos 

de autoagressão e suicídio; além das ―brincadeiras‖ ou ―desafios‖ online que podem 

ocasionar consequências graves e até o coma por anóxia cerebral ou morte, que 

foram identificados pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2016). 

As taxas de suicídio no Brasil são também identificadas através de dados e 

indicadores de pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet (CGI), pelo Centro 

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação (CETIC), e 

pela Tic Kids Online-Brasil de 2015, que em entrevistas domiciliares constataram que 

os adolescentes deixaram de comer ou dormir por causa da Internet, procuraram 

informações sobre formas de emagrecer, formas para machucar a si mesmo (self-

cutting), e relataram formas de experimentar ou usar drogas e de cometer suicídio. O 

atrativo escolar não foi motivador suficiente para competir com o atrativo 

―comércio e uso de drogas‖, segundo esse estudo.  

Dessa forma, a escolaridade foi deixada de lado devido à necessidade de 

conseguir dinheiro para atender situações diversas individuais e familiares, 

contrariando a Legislação Brasileira no Capítulo III, da Constituição Federal de 1988, 

em que rege sobre a educação, cultura e desporto, Seção I, da educação, em seu 

Artigo n.º 205: o direito de todos e o dever do Estado e da família será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(Brasil, 1988).  

O uso de drogas pelos pais e outros familiares é certamente uma das grandes 

influências para que adolescentes se tornem dependentes de drogas. A transmissão 

transgeracional dessa síndrome é um tema de estudo frequente na literatura nacional 

e internacional. Pais que fazem uso de alguma droga servem de modelo tanto para 

meninos quanto para meninas na experimentação e no início do contato com álcool e 

outras drogas (Kilpatrick et al., 2000). 

Observando a narrativa de participantes em que relatam que apresentavam 

dificuldade em aprender na escola, vem de encontro com a World Health Organization 
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(2000), onde as consequências do uso de drogas para a criança e o adolescente em 

situação de rua podem ser de ordem física, psicológica e social. Além das 

consequências psicossociais, o uso de drogas pode acarretar danos em funções 

neurológicas, prejudicando o desempenho escolar, e pode expor a um maior risco de 

dependência química quando adultos. 

Em quase 50% dos casos citados pelos participantes em nossa investigação, 

havia a necessidade financeira de se sustentar ou sustentar a família. O compromisso 

paternal ou maternal do responsável pelo sustento da família, que deveria assegurar 

segurança financeira e educacional aos filhos, foi assumido pelos filhos, contrariando a 

Legislação Brasileira e o que Moura, Sanchez, Opaleye, Silva, Koller, e Noto (2012) 

referem numa frase: ―a família é a rede fundamental de segurança social para as 

crianças‖. A responsabilidade dos pais para gerir a família foi transferida para os filhos, 

de tal forma que os empurrou para o tráfico, confirmando o que a UNICEF (2006) 

relata que a capacidade de adquirir bens de consumo é um fator muito relevante para 

o ingresso do jovem nesse universo.  

Analisando as respostas, praticamente se igualam em todas as opções 

sugeridas, entretanto quando se fala em não ter oportunidade de estudos, o percentual 

dos que foram entrevistados na segunda fase, apontou 38% dos participantes sem 

alfabetização e/ou alfabetização de nível básico, e internos de Comunidade 

Terapêutica que participaram da entrevista, em torno de 50%, não concluiu o ensino 

fundamental, o que quer dizer que não houve educação preventiva nos bancos 

escolares sobre as consequências das drogas, pelo motivo desses toxicômanos não 

terem frequentado instituições de ensino tempo suficiente para receberem educação 

preventiva às drogas, conforme regem as Diretrizes Curriculares de Base daquele 

período educativo.  

O Governo Brasileiro implantou a educação à distância nos estabelecimentos 

prisionais para qualificação profissional daqueles que têm interesse em estudar e 

permite ainda estudar em instituições de ensino, desde que tenham bom 

comportamento e apresentem interesse em estudar, reduzindo assim a pena a ser 

cumprida. Essa prática é vista com bons olhos, pois dá oportunidade de educação, 

mesmo que tardia, a um grupo de pessoas que necessita de reciclagem educacional e 

profissional. 

Outra situação que precisa ser discutida relacionada às crianças que se tornam 

toxicômanas é a inversão de responsabilidades, fazendo da rua um lar, em que os 

amigos são os maiores incentivadores ao uso indevido de drogas e, o lar, um espaço 

de brigas familiares (27,25%) e falta de diálogo (27,9%), ambientes insalubres, 

propícios para a desestrutura familiar como apontado em 23,35% dos participantes da 
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pesquisa. O que sugere que as autoridades competentes devem traçar políticas 

públicas abrangentes no sentido de qualificar as famílias, com aportes necessários 

para o comportamento saudável dentro de casa (atitudes e comportamento 

responsáveis) e orientar para educação preventiva desde a primeira idade, 

estendendo essa educação para as creches maternais, vinculando maior participação 

dos familiares junto às crianças, e englobando a educação para todos os 

intervenientes educativos. Esta informação vem de encontro ao estudo de Ramaldes, 

Avellar e Tristão (2017): ―verifica-se que as crianças que possuem suporte familiar 

conseguiram, com maior facilidade, fazer planos para o período pós-internação e 

sinalizam a vontade de não retomar o consumo‖. 

Desta forma, e como vimos acima, respondemos ao Objetivo 6 (O6) da 

investigação da tese em que verificamos que os vínculos familiares estão 

abalados por brigas e falta de diálogo entre os componentes da comunidade 

familiar.  

Os resultados da investigação desta tese vêm de encontro à pesquisa de 

Valente, Moreira e Sanchez da Fapesp (2017), com uma amostra de adolescentes 

com idade média de 12,5 anos, em que verificaram o comportamento dos pais sobre 

os filhos: os pais presentes na vida dos filhos e que põem limites nas ações dentro de 

casa, previnem a busca às drogas pelos adolescentes, enquanto os pais ausentes na 

vida dos filhos proporciona um ambiente para as drogas entrarem na vida dos filhos.  

Como Relva, Fernandes, Alarcão e Carvalho (2019) relatam, e de acordo com 

a teoria dos sistemas familiares, todos os subsistemas familiares se influenciam e são 

interdependentes. O estudo destas autoras examina os vínculos entre diferentes 

dimensões da disciplina parental, a comunicação familiar e a resolução de conflitos 

entre irmãos, e os resultados mostraram que a disciplina punitiva de mães e pais 

esteve associada a níveis mais baixos de comunicação familiar, mas a níveis mais 

altos de agressão psicológica em relação aos irmãos. Verificaram também que a 

comunicação familiar desempenhou um papel diferente para a mãe e o pai no elo 

entre a agressão psicológica dos pais, o castigo corporal e a negociação com os 

irmãos.  

E ainda, Relva, Alarcão, Fernandes e Bermann (2019), verificaram que os 

jovens precisam ter a sua própria identidade e ser tratados de maneira diferente do 

que seus irmãos. Os pais, principalmente nas sociedades ocidentais, precisam 

renegociar as relações pai-filho e permitir que o adolescente participe das decisões 

familiares (idem). 

Também Valente, Moreira e Sanchez (2017) concluem que o estilo parental, ou 

seja, o modo como os pais educam seus filhos, pode ser um fator de proteção ou de 
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risco para o consumo de álcool e outras drogas na adolescência. Isso significa que os 

programas escolares de prevenção devem, além de conscientizar as crianças, 

também se preocupar em treinar as habilidades parentais, pois além da educação que 

por vezes não têm em casa, surge a lacuna de inserir educação preventiva e vida 

saudável na escola, visto que muitas crianças em idades até aos 5 anos passam mais 

tempo na escola do que com os próprios pais, e aqueles que pouco frequentam a 

escola são mais vulneráveis ao uso indevido, então, nesse curto espaço de frequência 

escolar, exige dos educadores que insiram a educação preventiva de forma evidente e 

concreta. 

Schwerz (2007) propõe que o suporte familiar é fundamental para a melhora do 

prognóstico dos dependentes de substâncias psicoativas e que, portanto, é essencial 

durante o tratamento trabalhar para que os vínculos com a família e a sua rede sejam 

reconectados e fortalecidos na tentativa de auxiliar as pessoas a contarem com 

aqueles que fazem parte da sua história. No caso de crianças, essa rede de apoio 

familiar é fundamental. 

 

Apesar de 80% dos participantes relatarem que conhecem os danos causados 

pelas drogas em si mesmos e na família, continuam usando e vendendo o produto, 

pois é fácil vender drogas, devido ter sempre mais usuários, e ainda, apoiados, 

conforme citado, com a participação de autoridades civis e militares nesse grupo de 

traficantes, fazendo jogo duplo no mundo do crime e da força policial (Apêndice 1.5, 

Item 1.5.7). A UNICEF (2006) também assinalou esse fato sobre o dinheiro como um 

importante instrumento para garantir a liberdade, no caso de uma eventual prisão, 

para a prática de extorsão de autoridades e o tráfico (UNICEF, 2006).  

Uma das formas para evitar o uso desses entorpecentes seria através do 

enlaçamento familiar acolhedor, buscando valores emocionais, sociais e psicológicos 

saudáveis, trazendo todos os componentes para dentro da família, onde os sujeitos se 

sentiriam bem nesse ambiente e proporcionar um ambiente tranquilo e equilibrado, 

mesmo diante de dificuldades, que por vezes pareçam complexas no dia a dia. 

O envolvimento com uma crença, uma fé ou uma religião pode trazer 

novamente a dimensão da esperança (Apêndice 1.5, Itens 1.5.14 e 1.5.15). Os 

problemas enfrentados passam a ser vistos como oportunidades para um novo 

começo, pois a mudança faz parte da vida de qualquer ser humano, e como pudemos  

verificar, o que é preciso é confiar no potencial positivo de mudança, principalmente 

quando este é ancorado nas relações comunitárias e nas redes sociais saudáveis. O 

trabalho comunitário em Redes Sociais incentiva o desenvolvimento do potencial 
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humano da família, da comunidade e dos profissionais envolvidos nos projetos de 

prevenção (Formigoni e Duarte, 2014). 

 Para incluir prevenção depois que o uso de drogas já ocorreu se faz necessário 

mudar toda a rotina de vida que prevalecia naquele momento, evitando locais que 

lembram o uso, amigos que compartilhavam drogas juntos, linguagens típicas de 

grupos usuários, pois o toxicômano cria quase que um ritual para o uso e acaba 

praticando o ato mecanicamente. Toda essa prevenção de cuidado com o ambiente 

antes frequentado facilita a recuperação do toxicômano. A mudança precisa ocorrer de 

forma completa, seja em pensamentos, atitudes e ambientes. 

Já noutros relatos de participantes da investigação, que estavam em processo 

de recuperação ou já recuperados dos malefícios e do uso indevido de drogas, 

mencionaram que ao passar por locais onde antes usavam, sentiram o cheiro da 

droga, sem existir a droga, movimentavam as mãos exercendo o ritual do preparo do 

cachimbo para queimar o crack ou para fazer o cigarro de maconha, ou mesmo cheirar 

a cocaína. 

Após a recuperação e a conscientização de suas escolhas para a vida e o 

prazer de vida, este até pode rever o ambiente, mas sempre acompanhado e apoiado 

por indivíduos não usuários, que encorajem a não usar mais tais produtos 

entorpecedores. Ação esta semelhante ao explicado por Ricoeur (1990/1991), que 

disse que a afeição de si pelo diverso de si encontra na ficção um meio privilegiado 

para as experiências de pensamento que não poderia eclipsar as relações reais de 

interlocução e de interação.  

O fato de relembrar os lugares, usar o mesmo tipo de linguagem, acaba 

ativando no cérebro o desejo de usar novamente, ou até mesmo sentir o odor ou os 

sintomas da droga sem tê-la usado. Este fato, já explicado por Abelino (2015) sobre o 

processo da dopamina, causando a motivação e o prazer comprovado no uso das 

drogas e/ou nas pessoas não usuárias pelo prazer encontrado nas situações diversas 

na vida. Buscar o isolamento, o recolhimento em clínicas de recuperação voluntárias 

e/ou comunidades terapêuticas proporciona o encontro consigo próprio, resgate de 

valores esquecidos ou desconhecidos, reeducação comportamental, familiar e social, 

com apoio de profissionais multidisciplinares e medicina alternativa.  

Chamo a atenção sobre o buscar o isolamento também sobre o acesso às 

redes sociais midiáticas, eliminando o contato com os ―amigos no acesso a internet‖ 

até que a conscientização sobre os malefícios da droga sejam bem entendidos pelo 

toxicômano, pois como vimos através do relatório da EMCDDA e Europol (2017), a 

internet fornece uma plataforma amplamente anônima para o comércio de uma 

variedade de bens e serviços ilícitos, relacionados inclusive ao comércio das drogas. 
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Após o diagnóstico dos profissionais da psicologia detectarem que houve esse 

amadurecimento sobre as escolhas na vida, então sim, iniciar novo processo de 

inserção social, inclusive com uso correto das redes sociais midiáticas preventivas.  

Ao acompanhar a saída de alguns dos internos da comunidade terapêutica 

para realizarem atividades externas à comunidade, observamos que ao passarem por 

locais onde havia consumo de bebidas alcoólicas, alguns dos internos de comunidade 

terapêutica apresentaram náuseas, mal-estar em verem o consumo por outras 

pessoas. 

Nesse momento singular em que acontece o resgate do seu eu, e junto com 

resgate de si próprio, vem à tona a autocobrança sobre os atos destrutivos efetuados 

no pretérito, provocando o arrependimento, o desespero pelo tempo e família 

perdidos; então entram num processo de ansiedade, pressa em recuperar tudo que 

perderam durante o período de uso de entorpecentes, como família, escolaridade, 

emprego, documentos pessoais, reconhecimento social e valorização profissional, 

iniciando imediatamente uma série de novos projetos de vida que podem ser 

contemplados conforme caracterização da investigação da tese (Apêndice 1.5, Item 

1.5.20), e que novamente precisam ser monitorados quanto à administração dessa 

ansiedade, para que não ocorra o desespero em querer tudo ao mesmo tempo e 

recaia ao uso de entorpecentes por não saberem controlar as ações e emoções.  

Abrem um processo de renovação e reconhecimento de valores, antes 

esquecidos ou ignorados, substituídos pelo sabor do prazer das drogas.  É um período 

bem delicado, de muito sofrimento físico e psicológico devido aos diversos sintomas 

da abstinência, detrimento do corpo físico em função dos elementos químicos 

consumidos que danificaram os tecidos e órgãos internos, doenças psíquicas e 

mentais que não existiam antes do uso das drogas que desencadearam em função da 

ingestão de tais substâncias, doenças infectocontagiosas de todos os tipos adquiridas 

por frequentar ambientes insalubres, compartilhar seringas e outros objetos como 

copos ou latinhas de cerveja, refrigerantes com cachaça e outras bebidas alcoólicas, 

ter relação sexual com vários parceiros sem proteção, além de gravidez concomitante 

ao uso indevido de drogas, gerando crianças toxicômanas, que ao nascerem 

apresentam sintomas de abstinência de drogas, danos físicos e psíquicos, problemas 

cognitivos e por vezes, já doentes.  

 As políticas públicas brasileiras têm a preocupação de inserir a educação 

preventiva nos bancos escolares através da Legislação Nacional proposta nas  

Diretrizes Curriculares de Base do Brasil, conforme comprovado no Objetivo 4 (O4) 

desta investigação, como também a educação preventiva aberta ao público em geral 

ofertando uma educação à distância, fazendo uso das mídias eletrônicas para a 
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prevenção estendida à sociedade como um todo, entretanto, ainda não surtiu o efeito 

esperado, pois a prevenção ocorre de forma muito tímida e estreita.  

A mídia contribui no desempenho da função social de responder 

simultaneamente pela transmissão de informações, disseminação de ideologias e 

formação da opinião pública, permitindo uma abrangência maior num tempo menor, 

independente do público que acessará essa informação.  

Nossa investigação acompanha o relato de Sanzovo, Escola e Francelino 

(2019), que referem que a nova era, por meio das tecnologias, permite que qualquer 

indivíduo ou grupo com acesso à rede digital se torne por si mesmo um meio de 

comunicação, capaz de mobilizar milhões de outros.  

Porém, a internet, a interatividade on-line e as redes sociais são apenas a 

dimensão mais visível e impactante de um conjunto de transformações e mutações 

que caracterizam a contemporaneidade, caracterizando assim a chamada cultura 

cibernética, com a emergente economia informacional ou pós-industrial, levando, 

como consequência, à complexificação do sistema comunicativo. Este é, por 

conseguinte, um mundo em mutação, no qual também se perdem as referências 

seculares (Sanzovo, Escola e Francelino, 2019).  

Dessa forma, a importância que a literacia tem para os mídia/media como um 

componente inalienável da cidadania, conforme alerta o objeto da Directiva 

2007/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Dezembro de 2007 

(Directiva, 2010), e que nela se defende que ―[...] as pessoas educadas para os media 

são capazes de fazer escolhas informadas, compreender a natureza dos conteúdos e 

serviços e tirar partido de toda a gama de oportunidades oferecidas pelas novas 

tecnologias das comunicações, [estando] mais aptas a protegerem-se e a protegerem 

as suas famílias contra material nocivo ou atentatório‖, isto é, a dificuldade de 

comunicar-se está atrelada a um conjunto de fatores que potencializa a degradação, o 

aviltamento e desumanização do próprio homem, porque o atinge na sua dimensão 

ontológica ou seja, ―na condição de abertura do homem, enquanto existente 

encarnado, à alteridade, dimensão constitutiva da existência humana‖ (Escola, 2011, 

p. 26). 

O acesso é livre e o aproveitamento dos acessos varia de acordo com a busca 

de cada um, trazendo grande volume de informações, tanto no dia a dia, quanto na 

escola, que por vezes o professor não acessou, sendo foco de discussão em sala de 

aula. A velocidade com que tudo circula nos meios tecnológicos exige que o professor 

também busque atualização de variadas formas, uma vez que, enquanto está à frente 

de uma turma discorrendo determinado assunto, seu discente pode estar no celular ou 
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mesmo no notebook, acessando a Internet e buscando atualizações sobre diversos 

assuntos. 

Porém, o segmento comercial usa ferramentas midiáticas como forte recurso 

de marketing distorcendo os verdadeiros valores necessários para o ser humano, 

enfocando uma excelente aparência física, uma casa ou carro sofisticado e muita 

alegria através da ingestão de bebidas. As indústrias apresentam em seus marketings 

pessoas bonitas, alegres, bem vestidas e usando bebidas, tornando esse fato como 

prevalecente no dia a dia, além de fazer uso de psicologia para atacar o ponto fraco, 

citado pelos participantes como mais importante para os toxicômanos: sentir prazer.  

Esta percepção, diagnosticada nesta investigação, vai de encontro à pesquisa 

realizada por Barry, Padon, Whiteman, Hicks, Carreon, e Crowell (2018), onde os 

posts publicados em redes sociais (Instagram) enfatizavam características de apelo 

gratificante: experiências emocionais positivas, conquista, individualidade e 

camaradagem, e, com a Teoria Freudiana (1923/1996), que já referimos acima: o 

princípio do prazer, a parte mais irracional, que só se importa com a gratificação 

imediata; o superego é a nossa consciência, porém sendo arbitrada pelas regras da 

sociedade em que vivemos e o ego é o equilíbrio, toma a decisão final do que deve 

seguir.   

Usando o sistema freudiano para achar um ―meio termo‖ entre o prazer e a 

consciência, e agradar ao id sem ferir as regras sociais, as empresas, aplicam a teoria 

ao marketing. 

Tal estratégia empresarial contraria a Legislação Brasileira em que ―assegura, 

por meio de medidas administrativas, legislativas e jurídicas, o cumprimento disposto 

nos Artigo 3º , Artigo 6º , Artigo 79º , Artigo 81º e Artigo 243º da Lei nº 8.069, de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção sobre os Direitos da Criança, 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto nº 99.710, de 

1990 , no Artigo 17º, quanto ao direito de proteção da criança e do adolescente, 

inclusive nos meios de comunicação, zelando para que a criança, o adolescente e o 

jovem tenham acesso a informações e materiais que visem promover seu bem-estar 

social, espiritual e moral e sua saúde física e mental, contra informação e material 

prejudiciais ao seu bem-estar, especialmente das drogas lícitas ou ilícitas‖ (Brasil, 

2019).  

Desta forma, constatou-se no Objetivo 3 (O3) que apesar de as mídias 

eletrônicas terem ampliado e evoluído ao decorrer dos anos em aplicações na 

educação, as ações de prevenção ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas 

apresentadas são fracas e insuficientes e, por vezes, contrárias a prevenção do uso 

indevido, favorecendo maior consumo de bebidas e não o desenvolvimento saudável 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art79
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art243.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm
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de seu público, vindo de encontro com estudos de Barry, Valdez, Padon e Russell 

(2018), publicado no Jornal de Saúde e Educação Americano sobre sites de redes 

sociais, em que a indústria do álcool adaptou seus esforços de publicidade e alocou 

grandes porções de orçamentos e esforços de publicidade em mídia digital e online. 

Em análise de tweets de 2010 a 2017, 13 marcas distintas de álcool ecoam a 

utilização anterior de documentação de conteúdo atraente para a juventude e a 

violação do código de marketing desenvolvido pela indústria do álcool.  

Também observamos pelos relatos na investigação que nas políticas públicas 

brasileiras há a vontade de acolher, prevenir e tratar o toxicômano, entretanto, não há 

capacitação suficiente por parte dos profissionais multidisciplinares para atender 

tamanha demanda identificada através de entrevista aberta com profissionais 

participantes da investigação que atuam nos diversos setores educacionais e de 

saúde. 

A multidisciplinariedade exige um número grande de profissionais de diversas 

áreas da saúde, educacional e social, aptos, que se envolvam no projeto de prevenção 

ao uso abusivo de drogas e álcool. Assim, pode-se concluir que é extremamente 

relevante que os profissionais que atuam em todos os níveis de cuidado com a saúde 

sejam capacitados na atenção ao uso e abuso de drogas. 

Para Araújo, Gontiés e Nunes Junior (2007), denota-se a necessidade de 

formação de estratégias que sirvam de subsídios na formação de profissionais, nas 

suas práticas futuras de intervenção, de acordo com a necessidade dos usuários de 

drogas e seus familiares, bem como na promoção em saúde. 

Quanto ao item da prevenção ao uso de drogas, diga-se que a geração de 

pessoas deste século encontra-se deficitária quando o assunto é afetividade familiar, 

conhecer-se a si próprio, enfrentar dificuldades e aceitar limites. A família é a 

referência básica na formação de uma pessoa, seu conceito é amplo e tem passado 

por transformações enfrentando vários desafios contemporâneos, como o abuso e a 

dependência de álcool e outras drogas, sendo que a prevenção e o tratamento do uso 

abusivo de álcool e outras drogas devem incluir a família em todas as situações desde 

a forma de agir dentro de casa, nas conversas entre os parceiros, com os filhos e 

principalmente nas atitudes que envolvem os toxicômanos. 

A prevenção é iniciada com o diálogo na instituição familiar, como já dissemos, 

com o respeito entre os componentes desta instituição, limite dos atos e a 

religiosidade, seja ela qual for. A partir dessas ações, a educação sobre o uso de 

drogas envolvendo a família deve ser clara nos seus objetivos, voltada para as 

necessidades reais da população, levando em consideração os contextos em que as 

famílias estão inseridas, conhecendo a cultura familiar, sua linguagem, crenças e 
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normas para uma melhor construção de programas de prevenção, efetivos e ativos, 

através da força que a mídia eletrônica tem para chegar até as famílias em momentos 

em que a escola não chega. Todos esses contextos citados para buscar a prevenção 

são amplos e quase que em sua maioria, ocorrem dentro da instituição familiar. 

A tecnologia está presente em todas as famílias, trazendo benefícios diversos, 

porém, na família, esqueceu-se do verdadeiro valor do ser humano, de sua essência 

como pessoa. Substituiu-se a presença física entre pais e filhos ou a presença física 

entre duas pessoas, pelas tecnologias, chegando ao cúmulo de mandar mensagens 

via celular dentro da própria casa. Parece-nos que está desaparecendo o calor 

humano, a observação do olhar no olhar profundo sobre os filhos ou dos pais, o 

verdadeiro sentimento entre as pessoas. As crianças crescem vivenciando este tipo de 

ambiente frio e distante, acreditando ser normal, pois é neste ambiente que se criam. 

Desconhecem outra forma de convivência.  

Essa carência afetiva é suprida pela busca de algo que preencha o vazio 

sentimental, seja nas drogas ilícitas, medicamentosa ou pelo álcool, encontrando 

muito prazer naquele pequeno espaço temporal proporcionado por seu efeito, seguido 

de depressão ao se deparar com a realidade vivida. Assim, a busca pelos 

entorpecentes entra num looping quase infinito. 

O prazer, ou como relatado, sensação de prazer, respondido no Objetivo 5 

(O5), extraído de todas as investigações feitas, tanto no presídio, como na 

comunidade terapêutica, resposta apontada como principal motivo para buscar a 

droga, faz com que o indivíduo substitua tudo que tem por alguns segundos de 

entorpecimento. 

A dependência de álcool e outras drogas é um fenômeno complexo, 

multicausal, de características biológicas, psicológicas, sociais e dessa forma a 

psicoterapia familiar se destaca como uma abordagem importante na área de 

tratamento de dependentes de álcool e outras drogas e posterior prevenção (Silva, 

2017). 

Para desenvolver o trabalho de prevenção após o uso já ter ocorrido, torna-se 

indispensável voltar-se para as comunidades específicas, conhecer o público-alvo, 

identificar os fatores de risco pessoais e interpessoais presentes nos indivíduos e na 

própria sociedade, atuar de maneira intensiva nas escolas, universidades, lideranças 

religiosas, grupo de apoio em unidades de saúde, ou outros grupos que são formados 

no intuito de prevenir o uso indevido às drogas e, após tais ações, avaliar as 

atividades e seus resultados.   

Tais ações necessárias na atuação de prevenção buscando inserir os 

indivíduos em educação, aproveitando o contexto sociocultural e as adversidades 
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culturais em questão, respondendo ao Objetivo 7 (O7) proposto em nossa 

investigação. 

Além de promover medidas preventivas, é essencial fornecer informações à 

população não somente sobre os malefícios das drogas, os seus efeitos e as suas 

consequências, mas também alertar a população para a promoção da saúde, como a 

importância do lazer, do esporte e da alimentação saudável, com o intuito de 

fortalecer, nos indivíduos, fatores pessoais de proteção para o não uso/abuso de 

drogas, aproveitando a massificação das redes sociais e das diversas tecnologias 

disponíveis orientando, educando e divulgando claramente todos os estágios das 

drogas e sequelas, das quais muitas delas são irrecuperáveis, para enfrentar essa 

doença que destrói tantas pessoas e famílias. 

Alguns toxicômanos quando estão em abstinência podem criar situações de 

brigas, desavenças, entram em conflito com pessoas que estão mais próximas, dizem 

que a comida é ruim, a água tem gosto ruim, ou até mesmo tentam contra a própria 

vida, com o único objetivo de sair da comunidade terapêutica/clínica ou a própria casa 

da família para buscar droga e/ou álcool. Usam de subterfúgios, de escusas 

disfarçadas para satisfazer a busca pelo prazer. Noutras vezes, relatam que veem 

coisas que não existem (animais nas paredes, perseguição de pessoas ou animais, 

barulhos estranhos), sendo assim, os profissionais ou as pessoas que estão mais 

próximos precisam dar a devida atenção seja com diálogos e se necessário, procurar 

tratamento medicamentoso para superar tais ―fugas psicológicas‖.  

Os toxicômanos podem encontrar dificuldades de habilidade emocional criando 

situações como sentimentos negativos; assertividade; fazer críticas; receber críticas; 

comunicação; recusar droga; dizer não; socialização; frustrações; adiar prazeres; 

reconhecer e enfrentar situações de risco; fissura; realizar um planejamento (Monti et 

al., 2002). Entretanto, essas dificuldades podem ser enfrentadas de maneira mais 

suave, buscando além do tratamento, ações alternativas em terapias como a 

auricoloterapia, técnica da medicina alternativa e integrativa em conjunto com demais 

ações multidisciplinares, prática de esportes, yoga, entre outras terapias alternativas 

que são ofertadas até mesmo na saúde pública. 

Por trás da aparência desgastada e desfigurada que vemos na rua, nos seres 

humanos entorpecidos pelas drogas e álcool, se escondem pessoas sem credibilidade 

alguma da sociedade, parecendo estar sem objetivos ou expectativa de vida, anulando 

toda capacidade profissional qualificada, precisando de ajuda multidisciplinar para 

resgatar o que foi perdido lá na primeira e segunda infância, na base familiar e na 

escola. 
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Concluiu-se que a droga e o álcool são apenas a ponta do iceberg, pois o real 

problema não está em usar estes produtos desregradamente, mas está em todo um 

círculo familiar desequilibrado que precisa ser reconstruído através de educação 

emocional, educação social, educação profissional e resgate de si próprio, primando 

pelo próprio respeito e espaço de si e do outro.   

O ponto de partida deve vir do próprio toxicômano. O start agora é inverso ao 

início do uso das drogas, em que ativado pelo seu desejo de substituir o prazer 

oferecido pelos produtos entorpecedores pelo prazer das emoções encontradas nas 

pequenas coisas dentro do ambiente familiar, no ambiente de trabalho ou no ambiente 

de socialização, independente de onde se encontra.  

As políticas públicas existentes no Brasil não alcançam todos os públicos, pois 

se fazem necessárias ações de massa em larga escala, permanentes, que combatam 

os fornecedores de drogas e impeçam que o primeiro uso ocorra. Trabalhar ações que 

realmente causem impacto na sociedade de tal forma que conscientizem as pessoas 

nas diversas idades, desde o ensino maternal, básico até o ensino superior, sobre os 

prejuízos que são adquiridos no corpo humano, no corpo familiar e social com o uso 

indevido de drogas e álcool. Assim, se confirmou o Objetivo 1 (O1) identificando em 

que medida acontece a contribuição das políticas público-privadas brasileiras na 

educação preventiva, de acordo com as mais de sessenta leis pesquisadas nesta 

investigação envolvendo educação e prevenção ao uso de drogas em diversos 

segmentos e momentos diferentes ao longo dos anos desde 1971 até o presente 

período de 2019. 

 Porém, são necessárias ações positivas de governo que alcancem toda a 

sociedade, através do engajamento efetivo judiciário, social, educacional e religioso 

para enfrentamento destas questões de uso indevido e comércio de drogas. 

Não basta lançar inúmeras medidas políticas que se preocupem apenas com o 

final do problema gerado pelas drogas. Há urgência em pensar e agir com educação 

preventiva, medicina educativa preventiva e ações midiáticas globais de ataque para 

que a conscientização de fato ocorra na fase inicial de educação. O custo-benefício 

para as pessoas e para o governo na intensificação da prevenção é menor que o 

custo-benefício do tratamento, uma vez que, já existe uma estrutura de base nas 

instituições escolares, basta fazer o uso integrado, constante, começando o processo 

focando nas crianças de ensino maternal, infantil e básico para que tenham e cresçam 

com saúde psicológica e física consciente, tornando cidadãos que realmente consigam 

desenvolver o pensamento crítico. 

O processo de prevenção é lento, gradativo e global, como fomos vendo, pois 

vai apresentando resultados à medida que o tempo passa, porém se não for iniciado, 



 

370 
 

nunca será alcançado. Reporto-me como processo global devido se estender às 

famílias dessas crianças em bancos escolares, trazendo a família para junto da 

escola, envolvendo em atividades que permitam também a educação preventiva aos 

adultos, apresentando requisitos concretos de educação ampla. 

O Objetivo 2 (O2) que instiga na averiguação da concretização dos objetivos 

propostos pelas políticas-públicas na educação preventiva demonstrou que ainda não 

houve efetividade das propostas governamentais, através dos resultados que os 

participantes da investigação relataram. 

O Governo Brasileiro deve promover a ação do problema da drogadição antes 

que ele ocorra. Situação semelhante às campanhas preventivas do HIV, quando este 

surgiu na sociedade mundial. O combate precisa ocorrer de maneira massiva e 

evolutiva. É claro que estamos falando em combater a indústria das drogas que 

movimenta milhões monetários no mundo, envolve governos diversos e financia o 

mundo dos negócios, disfarçado de empresas idôneas, mas o primeiro passo urge de 

ação, ou teremos uma sociedade doente, sem perspectiva de mudança e cada vez 

mais afundada no mundo entorpecido das drogas, vivendo como verdadeiros zumbis, 

pessoas alienadas a tudo, fáceis de manobrar e eliminar. 

Leis que amparam o combate às drogas existem e são muitas, entretanto, não 

há postura firme por parte daqueles que devem desempenhar tais leis. Apenas uma 

parte de cidadãos qualificados agarra a ideia e a põe em prática, sobrecarregando seu 

esforço que acaba por não alcançar o resultado esperado, como previsto na 

Legislação Brasileira. 

Tradicionalmente, como é referido no Brasil (2006), os modos de viver têm sido 

abordados numa perspectiva individualizante e fragmentária, e colocam os sujeitos e 

as comunidades como os únicos responsáveis pelas várias mudanças/arranjos 

ocorridos no processo saúde/adoecimento ao longo da vida.  

Contudo, na perspectiva ampliada de saúde, os modos de viver não se referem 

apenas ao exercício da vontade e/ou liberdade individual. Ao contrário, os modos 

como os sujeitos organizam suas escolhas e criam novas possibilidades para 

satisfazer suas necessidades, desejos e interesses pertencem também à ordem 

coletiva, uma vez que seu processo de construção se dá no contexto social onde está 

inserido (Brasil, 2006). 

Nessa direção, a promoção da saúde estreita sua relação com a vigilância em 

saúde, numa articulação que reforça a exigência de um movimento integrador na 

construção de consensos e sinergias e na execução das agendas governamentais, a 

fim de que as políticas públicas sejam cada vez mais favoráveis à saúde e à vida e 

estimulem, fortaleçam o protagonismo dos cidadãos em sua elaboração e 
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implementação, ratificando os preceitos constitucionais de participação social (Brasil, 

2006). 

A prevenção e controle do tabagismo através do Programa Nacional de 

Controle do Tabagismo realizam ações educativas, de comunicação e de atenção à 

saúde, junto com instrumentos legislativos e econômicos, importantes estratégias para 

prevenir a iniciação ao uso do tabaco, promover sua cessação e proteger a população 

dos riscos do tabagismo passivo. Porém, esta Diretriz é contraditória ao observar as 

respostas dadas pelos participantes da pesquisa da comunidade terapêutica, onde 

encontram dificuldade para conseguir os meios de controle de tabagismo devido 

engessamento da burocracia imposta nas unidades básicas de saúde. 

O Governo Brasileiro propõe oportunidades para um futuro melhor, entretanto, 

o que leva uma pessoa a procurar as drogas, apresentado na investigação de nossa 

tese, demonstra que o problema está dentro da comunidade familiar, na célula 

estrutural familiar e no próprio indivíduo, uma vez que a busca pelo prazer é um ato 

egocêntrico, eliminando a preocupação com a estrutura familiar. 

Sendo assim, as visitas domiciliares das equipes de Saúde da Família, 

principalmente, pelos Agentes Comunitários de Saúde, contribuem para detectar o 

risco da violência intrafamiliar, causada muitas vezes pelo uso abusivo de álcool e 

outras drogas, e identificar as principais vítimas. Em geral, mulheres e crianças são as 

que mais procuram os serviços em decorrência de danos físicos, mentais ou 

emocionais causados por atos violentos (Brasil, 2002). 

A desestrutura familiar fica bem clara, pois crianças ficam vulneráveis pelos 

problemas familiares e buscam a rua como melhor opção de bem-estar e satisfação. 

Entrando no período de pré-adolescência e adolescência, em que por si só já é uma 

fase de mudanças hormonais, físicas e psíquicas, que proporcionam confusão 

emocional, somada a desestrutura familiar, insegurança e ansiedade, resulta na busca 

pelas drogas, confirmando a pesquisa de Griffin, Botvin, Scheier, Diaz, e Miller (2000), 

em que o monitoramento parental, ou seja, o interesse que os pais demonstram em 

relação à vida cotidiana dos filhos, como saber quem são seus amigos, que lugares 

frequentam, se eles têm um bom desempenho na escola, é também uma importante 

prática educativa que influencia a dependência de drogas na adolescência. As mães 

tendem a monitorar de modo diferenciado meninas e meninos, monitorando mais as 

filhas que os filhos, o que as protege mais do abuso de drogas (Griffin et al., 2000). 

Alguns estudos sobre o tema do monitoramento parental, como o estudo de 

Yen, Yen, Chen, Chen, e Ko  (2007), indicam-nos que a supervisão parental 

inadequada (vigilância e ordens excessivas e/ou falta de regras e limites) está 

estreitamente associada ao abuso de drogas na adolescência. Além dessa prática 
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educativa, esses autores abordam ainda a questão de como os pais reagem ao abuso 

de drogas dos filhos. Relatam que, quando os adolescentes percebem que os pais 

consideram normal o seu abuso de drogas, isso tem uma influência bastante negativa 

no processo de dependência desses adolescentes. Esses pais não conseguem ser 

efetivos com relação à disciplina de seus filhos já que considera o abuso de drogas um 

fenômeno normal e esperado entre os adolescentes. 

Também identificamos o relato importante de Pratta e Santos (2009) que nos 

revelam que um ambiente familiar no qual não existe espaço para expressar 

sentimentos, ideias e opiniões nem outra possibilidade de ser ouvido e/ou 

compreendido é apontado pelas adolescentes dependentes de drogas como um dos 

aspectos negativos da dinâmica familiar. A comunicação familiar é fundamental, uma 

vez que funciona como um dos meios para que a relação entre pais e filhos seja 

satisfatória. 

Mais ainda, entre os que se chamam de desclassificados. Nesses casos, para 

muitos, a reação é dirigida contra si mesmo e o consumo da droga é uma tentativa 

desesperada de fugir de um cotidiano intragável ainda que o consumo progressivo 

apenas aumente o desprezo social e a degradação subjetiva e objetiva (Souza, 2015). 

O risco de um adolescente abusar de drogas envolve o balanço entre o número 

e o tipo de fatores de risco e de fatores de proteção. Alguns fatores de proteção contra 

o uso de drogas são conhecidos, especialmente com relação à família, entre eles: o 

bom relacionamento familiar, a supervisão ou monitoramento dos pais em relação ao 

comportamento dos filhos e as noções claras de limites, bem como os valores 

familiares de religiosidade ou espiritualidade. Outros fatores de proteção são 

relacionados também a escola, como o envolvimento em atividades escolares e 

esportivas e o bom desempenho acadêmico (SUPERA, 2017, p. 74). 

Essa educação vai além da simples transmissão de conteúdo, utilizando 

também componentes de mudança de atitudes e sensibilização das condições de 

vulnerabilidade em função do estigma criado.  

Existe também a preocupação com uso de bebidas alcoólicas por grupos 

indígenas que sejam inseridas fora dos rituais espiritualistas, produzidas dentro das 

aldeias indígenas. Desempenhada pelo Governo Brasileiro pela Lei n.º 6.001/1973, 

segundo o Artigo 58, III, em que é proibida a venda de bebidas alcoólicas aos índios. 

E na Lei n.º 8.080/1990 insere o Capítulo V, ao Título II – Do Sistema Único de 

Saúde, e cria o Subsistema de Saúde Indígena (SasiSUS). A gestão do SasiSUS é de 

responsabilidade federal e este Subsistema visa garantir a atenção integral ao 

indígena articulando com o SUS. Na prática cria um Sistema de Atenção Básica para 

as áreas indígenas (Brasil, 1999).  



 

373 
 

Mas entre os desafios para implantar essas ações de saúde em áreas 

indígenas destacam-se a difícil localização de boa parte das aldeias e a necessidade 

de capacitação de profissionais de saúde e de uma atenção diferenciada aos índios. 

Essas iniciativas exigem a participação das esferas federal, estadual e municipal do 

Sistema Único de Saúde – SUS, em uma relação que respeite as diferentes culturas e 

promova o diálogo entre o saber indígena e os conhecimentos da medicina ocidental. 

Entretanto, em entrevista semiestruturada através do método Survey, feita com 

pessoas com grau de escolaridade de nível superior, cerca de 71,43% responderam 

que a administração pública não utiliza a mídia eletrônica para prevenção ao uso de 

drogas, apenas 23,57% responderam que a administração pública utiliza os meios 

eletrônicos para fazer prevenção ao uso de drogas. Percebe-se que, somente o 

público envolvido diretamente com pessoas em tratamento como profissionais do 

CAPS, ou UBS é que conhecem esses meios, ou seja, não são divulgados 

amplamente de forma que chame a atenção da sociedade para a reflexão e 

conscientização ao uso indevido.  

O Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas (CEBRID), segundo 

Sanches, Oliveira, Ribeiro e Napo (2010), pesquisou adolescentes e adultos jovens de 

16 a 24 anos, usuários e não usuários de drogas em uma comunidade pobre e 

violenta, observando que, embora expostos a um ambiente permeado pelo consumo e 

tráfico de drogas, muitos são os motivos que afastam os não usuários de experimentá-

las, tais como: 

 disponibilidade de informações a respeito da droga e seus perigos;  

 apoio parental e bom relacionamento entre os adolescentes e jovens, os 

seus pais e os demais familiares; 

 características pessoais, como autoestima preservada e perspectiva de 

futuro; 

 aspectos culturais, como crença e prática de uma religião.  

A informação consiste em um dos principais motivos para o não uso de drogas, 

sugerindo que a sua prática, em especial no ambiente familiar, pode melhorar a 

eficácia de programas de prevenção dirigidos a adolescentes e jovens em situações 

de vulnerabilidade. Entre os meios de divulgação da informação sobre drogas, a 

família mostrou-se como o de maior impacto, enquanto a informação adquirida no 

ambiente escolar destacou-se como a de menor relevância, refletindo, talvez, a 

inadequação da abordagem dessa temática nas escolas (Fermo e Zeferino, 2012). 

Os meios eletrônicos televisivos e Internet são usados pelos órgãos públicos 

com certa timidez, deixando espaço para as grandes indústrias atuarem nos horários 

nobres, usando recursos fortes para chamar a atenção e induzir o uso.  
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Conforme verificado em nossa investigação, demonstrou que não há 

conhecimento da população sobre o uso de mídias eletrônicas pela administração 

pública, e caso houver, este passa sem ser observado pela população. 

Já nas entrevistas abertas feitas com toxicômanos em comunidade terapêutica, 

estes responderam que não conhecem software algum que ajude na prevenção ao 

uso indevido de drogas. 

Em um programa de prevenção, os fatores familiares de risco devem ser 

detectados e abordados sob a perspectiva da saúde, evitando visões deterministas, 

culpabilizadoras e moralistas. Os fatores de risco são circunstâncias sociais, familiares 

ou características da pessoa que a tornam mais vulnerável a assumir comportamentos 

arriscados, dentre eles, usar álcool e outras drogas (OMS, 1989; NIDA, 2002), tais 

como pais que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas; pais com transtornos 

psiquiátricos e regras familiares rígidas ou ausência de regras e limites (SUPERA, 

2015).  

De acordo com Fermo e Zeferino (2012) em estudo desenvolvido sobre a 

prevenção, a maioria dos entrevistados citou a impotência frente à questão da 

prevenção, atribuída principalmente à falta de capacitação do corpo docente e à 

presença de traficantes nas comunidades.  

Vários fatores de risco e proteção associados ao manejo familiar podem afetar 

o uso de substâncias na adolescência. A interação entre fatores de risco ou de 

proteção, bem como o tipo de substância, deve ser considerada ao considerar 

intervenções com base nesses fatores de risco ou de proteção (Muchiri e Santos, 

2018). 

Quando a família não tem regras claras, é provável que o jovem se sinta 

inseguro e, na tentativa de descobrir as regras da sociedade, testará seus limites, 

deparando-se com frustrações. É nesse momento que o álcool e as outras drogas 

surgem como ―solução rápida‖: o efeito imediato que a substância proporciona faz com 

que os sentimentos desagradáveis desapareçam por um tempo transitório (Oliveira, 

2001, Bordin, 2004). 

Ao falar sobre álcool e outras drogas na família, é indicado que os pais 

respeitem as diferentes faixas etárias dos filhos e se preparem para abordar o assunto 

de forma assertiva e segura, pois, caso contrário, ―podem cair em descrédito‖ com os 

filhos, em relação às informações sobre álcool e outras drogas. Os pais têm como 

função orientar os filhos e conscientizá-los dos riscos que as drogas lícitas podem 

trazer, pois às vezes supervalorizam e temem as drogas ilícitas, mas minimizam o 

prejuízo das drogas lícitas (Maluf, Humberg, Meyer, Laranjo e Takei, 2002), nesse 
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sentido a função de orientação à prevenção não recai somente sobre os pais, mas sim 

sobre todos os membros que compõem a unidade familiar. 

Em geral, a presença de uso de álcool e outras drogas traz muito desconforto, 

sofrimento psíquico e crises no sistema familiar. Normalmente, a procura de 

tratamento para a dependência ocorre nesses momentos. A pessoa que está usando 

droga busca tratamento ―por livre e espontânea pressão‖ (Silva, 2017, p. 84). 

Observou-se na investigação da tese, que estes trazem consigo não somente o 

vício do uso da droga e álcool, mas também vícios de desvio de conduta, de caráter e 

desestruturação familiar, gerando como consequência a desestruturação emocional, e 

usam como válvula de escape para aliviar suas carências, a droga e o álcool, 

substituindo o prazer do afago maternal, paternal ou marital, ausentes na família 

(Apêndice 1.5, Item 1.5.21). 

Nesse sentido corrobora Silva (2017) que familiar procura auxílio para ―alguém‖ 

de sua família que está com problema de uso de álcool e outras drogas. As principais 

queixas e sentimentos da família são: cansaço, impotência, culpabilização, estresse, 

raiva e medo. 

Outro fator importante que precisamos citar, diz respeito ao cansaço familiar, 

quando o toxicômano ainda não foi abandonado pelos integrantes de sua família 

(geralmente a mãe é que persiste em tirar o filho do uso indevido), que procurando 

apoio e ajuda, precisam ser atendidos imediatamente. Nossa referência em atender 

imediatamente se dá porque, por vezes, o toxicômano está sob risco de morte pelo 

traficante, ou colocou membros da família em risco de morte, e/ou o próprio 

toxicômano investiu perigosamente contra seus familiares; confirmando assim o relato 

de Silva (2017), onde preferencialmente as famílias devem ser atendidas no momento 

em que procuram o tratamento. Estes podem formar multiplicadores para lidar com o 

tema adequadamente, evitando reforçar preconceitos, crenças moralistas e 

culpabilizações sobre o problema, comumente presentes na família; a motivação da 

família para o tratamento é um fator importante a ser avaliado, assim como a 

orientação familiar na fase da desintoxicação (Silva, 2017). 

Técnicas usadas em comunidade terapêutica ou em clínicas de recuperação 

são desenvolvidas com psicólogos através de psicoterapias voltadas para as 

mudanças de hábito e de comportamento. Fazem com que a busca daquele prazer 

seja substituída por prazeres saudáveis encontrados na família, em si mesmo, no 

estudo, no trabalho. 

Uma das metas do tratamento é a proposta do resgate da autonomia de cada 

um e da família como um todo, da competência familiar, do treino de novas 
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habilidades, principalmente em relação à comunicação e às mudanças de estilo de 

vida, e o encorajamento para as mudanças (Silva, 2017, p. 85).  

Também é possível prevenir o uso indevido de drogas através de medicina 

alternativa como a acupuntura. O controle sobre os diversos pontos sensíveis do corpo 

humano permite que seja controlada a ansiedade causada pela abstinência da droga. 

Auriculoterapia estimula os pontos com a inserção de sementes ou cristais na orelha.  

Percebe-se que o não uso de drogas envolve mudança de comportamento no 

seio familiar, encontro de si mesmo com atitudes equilibradas buscando um eixo num 

ser superior, promovendo equilíbrio entre os elementos do corpo, superando as 

dificuldades encontradas. 

Em diálogos abertos com toxicômanos de comunidade terapêutica, estes, 

relatam que não existe mais laço familiar; alguns são filhos de prostitutas e usavam 

droga junto com a mãe a partir de 4 anos de idade no próprio ambiente de prostituição; 

outros relatam que iam comprar a droga para mãe e usavam juntos. Também há 

relatos de jovens que compravam bebida para seus pais quando crianças e bebiam 

escondidos ou bebiam junto com os pais.  

O uso da droga é tão forte no toxicômano que o impede de tomar atitudes 

racionais. Ele só se dá conta dos atos cometidos quando o efeito da droga passa e 

então percebe o que aconteceu. Há relatos de toxicômanos que são filhos de pais com 

boa estabilidade financeira e que cometem delitos para ter acesso à droga ou 

combinam com o traficante para deixar a droga em locais discretos na residência do 

toxicômano, ou ainda, simulam sequestro, ligando para os pais para dispor de certa 

quantidade de dinheiro para libertar o filho, fazendo chantagem emocional aos pais por 

telefone, chorando e falando palavras que chocam os pais emocionalmente, 

extorquindo dinheiro, em companhia do traficante, no entanto, não há sequestro 

algum. 

O abandono afetivo, social e a experiência silenciosa de uma humilhação 

ubíqua e sem explicação palpável, portanto, não é a malignidade da droga que cria. É 

apenas a consequência dos próprios atos distorcidos da sociedade moral em que se 

vive. A raiva e o ressentimento do abandono e da humilhação cotidiana podem se 

transformar, por exemplo, em ―indignação‖ política e servir de motivação para uma 

vida com sentido de missão ainda que pobre materialmente. Mas também essa 

transformação exige pressupostos cognitivos e emocionais que são escassos nas 

classes populares (Souza, 2016). 

 Interações familiares negativas podem agir como um fator de risco. O controle 

parental serve como proteção, apesar de sua diminuição durante a adolescência (Piko 

e Balazs, 2012).  
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Por vezes os toxicômanos, não se ausentam do ambiente familiar, entretanto, 

usam a droga no quarto ou no banheiro, disfarçando estar tomando banho demorado, 

mas na verdade está inalando ou ingerindo a droga. Depois de um tempo, passam 

perfume para disfarçar o cheiro da droga e saem do banheiro. 

Em outras situações, consomem tanta droga na boca de fumo e, sem dinheiro 

para pagar, enviam o traficante no endereço dos pais para cobrar a dívida, tornando 

seus pais financiadores do toxicômano e do próprio tráfico. Envolvem os familiares de 

tal forma, que acaba criando um sentimento de culpa caso não pagam a dívida. Assim, 

tornam-se reféns do traficante, do próprio filho toxicômano, co-dependentes do 

toxicômano. 

São poucos os internos de comunidade terapêutica que não tem passagem 

pela polícia. Os delitos cometidos em função da droga estão em 90% desses internos. 

As experiências com o crime, dívidas com traficante, obrigam a se esconder de 

traficantes para não perder a vida, muitas vezes por valores irrisórios. Em algumas 

situações de dívida com o tráfico, são queimadas as casas dos familiares do 

toxicômano ou são matados enquanto dormem. 

As pessoas que procuram clínica de recuperação ou comunidade terapêutica, 

optam por vontade própria, pois relatam que estão cansados da vida que levam, 

chegaram no fundo do poço, não veem mais saída daquele tipo de vida, sozinhos, 

estão abandonados a si mesmos. Em algumas situações se faz necessário dar banho 

para estas pessoas, tamanha a debilidade em que se encontram, levar a comida até a 

boca e ensinar novamente noções de higiene pessoal, noções de comportamento e 

reeducação de conduta. São poucas as famílias que dão apoio e ajudam no 

tratamento, buscam ajuda em CAPS ou clínicas de recuperação ou comunidades 

terapêuticas.  

Geralmente, quando é feito o primeiro contato buscando a família, ouve-se a 

resposta de que não querem contato algum. Somente depois de alguns meses em 

tratamento, insistindo para contato por telefone, intermediado por terapeuta, é que se 

iniciam os primeiros passos de aproximação, com grande resistência para restabelecer 

o enlace familiar.  

A decisão de parar com o uso abusivo de entorpecentes, de acordo com 

relatos de usuários e adictos, só acontece quando o indivíduo cansa de sofrer todos os 

tipos de desprezos na família, sendo totalmente excluídos da família, desprezos na 

sociedade perdendo toda a credibilidade, excluído do trabalho e do círculo de amigos, 

passar muita fome e dor seja por doenças ou por agressão física e psicológica na rua 

de outras pessoas, agressão esta para disputar a droga ou por vulnerabilidade. 
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Além do problema afetivo, surgem os problemas de saúde mental e psíquica 

decorrentes da ingestão dos entorpecentes, os detrimentos físicos causados pelos 

elementos químicos ingeridos e doenças graves adquiridas. Cita-se como problemas 

de saúde mental desencadeada devido uso indevido de drogas, a esquizofrenia, a 

demência, que até então não existiam nesse indivíduo. A depressão, ansiedade 

também se desenvolvem pela falta da droga, causando um looping que exige 

tratamento medicamentoso para controle dos sintomas, além de déficit cognitivo 

generalizado em maior ou menor grau.  

As doenças físicas surgem em todas as partes do corpo como cirrose no 

fígado, problemas renais, problemas no sistema digestivo e respiratório, necroses 

onde injetam determinadas substâncias (por exemplo, krokodil), além de anemias e 

verminoses, por consumirem alimentos insuficientes ao corpo ou alimentos impróprios. 

Já as doenças adquiridas mais comuns são HIV, hepatite, hanseníase, tuberculose e 

doenças venéreas. São doenças graves, contagiosas que só serão identificadas e 

tratadas a partir do momento em que o toxicômano tomar a decisão de parar o uso 

dos entorpecentes, adentrar em clínicas de recuperação ou comunidade terapêutica e 

iniciar o processo de desintoxicação e tratamento. Enquanto essa decisão não 

acontecer, as doenças infectocontagiosas proliferam de forma desordenada, silenciosa 

e discreta, causando novos problemas de saúde pública em efeito cascata na 

sociedade. 

A identificação dessas doenças sempre se dá após exames laboratoriais, 

diagnosticados por médicos de clínica geral e psiquiátrica que acompanham o 

toxicômano enquanto faz seu tratamento em clínica de recuperação ou comunidade 

terapêutica.   

 Diante desse quadro problemático, que inicia lá na infância, vai aumentando 

com a continuidade do uso da droga. O que era apenas um momento de prazer, acaba 

se tornando um tsunami devastador para o toxicômano, seus familiares e todo seu 

entorno. 

 Quando se fala em prevenção ao uso de drogas, esta prevenção não refere 

apenas ao fato de não buscar o prazer na droga, mas sim a amplitude da ação que vai 

além do termo prevenir, incita prática de vida digna e saudável, excluindo o 

preconceito, o estigma de incapaz. 

 A carência afetiva, a desilusão no relacionamento, a falta de estabilidade 

profissional e financeira, ausência de religiosidade na vida do indivíduo, desencadeia 

fatores negativos. A droga causa dependência no ser humano. Ela causa prazer muito 

forte na pessoa, provocando busca incessante. Prazer este que é superado por todos 
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os outros estímulos naturais e normais. Até mesmo o prazer do sexo que está 

presente em todas as espécies é superado pelo prazer encontrado nas drogas.  

A educação preventiva começa em casa, na rede familiar e se amplia nos 

bancos escolares desde o ensino infantil, fundamental até o ensino superior em suas 

diversas fases, através de grades curriculares com a disciplina de prevenção as 

drogas, inserção de disciplinas específicas no decorrer dos estudos, palestras com 

profissionais multidisciplinares, e se possível com a presença de adictos, usando 

linguagem clara, objetiva e aberta, desmistificando o preconceito aos toxicômanos, 

fornecendo elementos concretos dos problemas adquiridos com a droga e o álcool e 

acima de tudo, usando o maior recurso mundial disponível que são as mídias 

eletrônicas a favor da prevenção e vida saudável. Nas palestras preventivas proferidas 

em escolas, universidade e empresas, ficou nítida a presença de toxicômanos ou 

familiares com a doença da toxicodependência, pois estes procuravam após as 

palestras encerrarem para obter mais informações detalhadas sobre o assunto e como 

agir.  

Porém, essa resposta nem sempre se dá de maneira neutra e imparcial, pois 

detentores do poder e dos meios de comunicação podem monopolizar o repasse de 

informações e distorcer situações e temáticas relevantes para a sociedade, atendendo 

interesses de grupos isolados. Devido a esse controle da informação, opiniões, 

conceitos, são criados estereótipos, provocando reflexões a respeito da influência 

dessas formulações nas concepções acerca da educação, toxicomania, alcoolistas 

legislação e saúde (Andrade e Ronzani, 2009). 

Além da promulgação de políticas, leis e decretos, se faz necessário que 

ocorram mudanças no cotidiano dos serviços institucionais educacionais e de saúde, 

envolvendo educação tanto nas sociedades familiares, educacionais e na saúde, 

fortalecendo a conscientização através da força que as ferramentas midiáticas têm 

para privilegiar vida de qualidade. 

O EMCDDA (2019) nos apresenta, em seu currículo de prevenção, a aplicação 

da teoria à prática, é muitas vezes desafiadora. No entanto, os profissionais de 

prevenção têm a tarefa de usar práticas baseadas em evidências em seu trabalho de 

prevenção em comunidades e estas podem incluir intervenções da mídia. A maioria 

das intervenções na mídia baseadas em evidências envolve a aplicação da teoria da 

persuasão e segue uma série de diretrizes e componentes que demonstraram ser 

importantes em pesquisas empíricas anteriores sobre persuasão. 

É neste contexto, que todos temos um grande desafio: de fato, vivenciar efeitos 

reais quanto à toxicodependência e não efeitos subjetivos no cotidiano de atuação 

frente a tantas divergências apresentadas na grande mídia, contradições e 
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estereótipos negativos que fazem da geração infantil, vítima de doença(s) que podem 

ser totalmente prevenidas. 

Desta forma, através das evidências científicas já relatadas por diversos 

pesquisadores sobre os efeitos físicos e psíquicos relatados por imagens e estudos  

através da psicologia, psiquiatria, filosofia, sociologia, neurociência, farmacologia, 

educacional entre outras ciências sociais, educacionais e da saúde que estudam sobre 

a ingestão indevida das drogas no corpo humano,  e, através da investigação de 

nossa tese, concluímos que a droga causa dependência química no indivíduo, e 

também, causa um preenchimento de satisfação e prazer no corpo e no psicológico do 

indivíduo, que não é encontrado no contexto em que esse indivíduo está inserido, que 

não é suficiente ou nem mesmo visto e sentido como prazer compensatório de 

autoestima e autodirecionamento.  

A situação de desestrutura familiar, desestrutura emocional própria, e situações 

econômicas incompatíveis com a necessidade mínima de sobrevivência vivida pelo 

indivíduo naquele momento, em que parece ser incapaz de ser por ele solucionada, o 

remete pela decisão egocêntrica da busca do entorpecimento momentâneo, ingerindo 

substâncias que alteram todo o processo físico e psíquico para a alienação da vida, 

faz com que, por alguns segundos ou até minutos a realidade se torne uma viagem 

inesquecível de prazer, ativada pelos neurotransmissores e todo sistema de prazer 

compensatório que o corpo humano produz com essas substâncias, sufocando a 

realidade considerada ―catastrófica‖ que exige uma ação mais árdua e por vezes 

persistente, dura demais para ser assumida por uma criança, adolescente ou mesmo 

adulto.    

 Aquilo que naquele momento parecia ser a melhor solução, ―se entorpecer‖, se 

resume na fuga do próprio eu, fuga esta que encaminha para uma luta desenfreada de 

prazer sem limite, capaz de cometer até as piores atrocidades para satisfazer um 

gatilho prazeroso que estava inerte no corpo, mas foi ativado pela substância 

entorpecedora e a partir daí desencadeou a doença chamada toxicodependência e 

suas consequências, como a falência de órgãos, o definhamento lento ou, por vezes, 

muito rápido e irrecuperável, as doenças mentais, e tantas outras consequências 

morais e sociais que caminham junto, de mãos bem dadas, para um mundo de muito 

sofrimento e dor.  

Enfim, um problema externo que este indivíduo achava que era difícil de ser 

solucionado, pela sua opção de escolha, usamos aqui a metáfora, ―optou pela 

adrenalina de descer montanha abaixo sem um freio para parar‖, encontrando no final 

da descida muitas feridas e sofrimento para serem curados, aumentando cada vez 

mais a velocidade propensa para a autodestruição. 
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O toxicômano, então precisa de todo o apoio multidisciplinar e familiar para 

recomeçar sua vida, a sua saúde e a sua posição social e moral diante de si mesmo, 

reconstruir seu equilíbrio, descobrir que é uma pessoa capaz e que depende do 

contexto em que este escolher viver que fará toda a diferença em sua prevenção e 

recuperação da ação das substâncias químicas em seu corpo e em sua vida.  

A reeducação do próprio corpo e do psicológico encontrado em centros de 

recuperação, clínicas e comunidades terapêuticas, determinada pela inclusão de 

limites dos atos, construção de pensamento crítico e proativo, convivência saudável, 

através de ações multidisciplinares, sendo jamais desafiado para um novo 

experimento de substância química. Basta recair uma vez, para iniciar o processo 

toxicômano de novo. A prevenção deve ser contínua, vigiada e mantida, pois como 

verificou Miguel e Laranjeira (2016), através de estudos de meta-análise (que 

combinam os dados de várias pesquisas) do manejo de contingências para tratar a 

dependência de cocaína, que três meses após o fim do tratamento 67% das pessoas 

voltam a consumir a droga (Miguel e Laranjeira, 2016). Vale destacar que não 

somente à cocaína e sim qualquer droga. 

Ao falarmos em prevenção, convocamos a sociedade midiática tecnológica 

para desenvolver ações globais que realmente conscientizem as pessoas sobre os 

malefícios que o uso indevido de drogas causa no corpo humano e na própria 

sociedade, empregando linguagem clara, objetiva, direta e atrativa para os indivíduos 

de todas as idades, cativando-os para a interiorização da prevenção, causando 

impacto e criando um ícone preventivo que seja observado e lembrado em qualquer 

parte do mundo.  

    

Limitações e pistas para futuros estudos 

 

A pesquisa necessita continuar, pois não se limita a uma única investigação. 

Este estudo possui limitações, das quais incluindo o tamanho da amostra que possa 

impedir a generalização dos resultados para a população brasileira. A coleta de dados 

sobre perspectiva da educação preventiva nas famílias e nas instituições educacionais 

teria sido interessante para fazer uma comparação com os dados de nossa 

investigação.  

Assim, como principais limitações encontradas em nossa investigação, citamos 

uma amostra restrita a um estabelecimento prisional e uma comunidade terapêutica, 
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com contexto diferente de outras regiões brasileiras, impossibilitando que se tenha a 

plena certeza de que os resultados encontrados sejam definitivos sobre o prazer de 

substâncias entorpecedoras em indivíduos que fazem uso indevido de drogas e 

impacto da educação preventiva através da mídia eletrônica. 

Sugerimos mais estudos realizados com amostras em que sejam 

acompanhadas por períodos mais longos envolvendo sujeitos desde a idade infantil 

até alcançarem idade jovem adulto, permitindo assim o acompanhamento da evolução 

dos sujeitos no contexto inserido, envolvendo o ambiente familiar, o escolar e o social.  

Seria interessante, no trabalho futuro, coletar dados de estabelecimentos 

prisionais, em celas distintas, como também em comunidades terapêuticas 

abrangendo toxicômanos de todas as regiões brasileiras, para analisar em que medida 

as dimensões disciplinares variam de acordo com diferentes faixas etárias, os motivos 

para o uso indevido e o contexto destes indivíduos, associados ao prazer que o uso 

indevido provoca. 

 Por último, também sugerimos maiores pesquisas das neurociências referentes 

aos efeitos que as substâncias entorpecedoras causam no campo de recompensa que 

o cérebro tem com estas substâncias. 
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Apêndice 
 

 

No apêndice estão incluídos os objetos da investigação desta tese, 

compreendendo questionário semiestruturado (Apêndice 1) aplicado aos reeducandos 

de um  presídio na região Centro-Oeste do Brasil, entrevista aberta (Apêndice 2) e 

formulário guia (Apêndice 3) para observação, aplicados em comunidade terapêutica, 

e questionário estruturado (Apêndice 4) usando o Software Survey Monkey e ofício as 

autoridades competentes para autorizar entrada em presídio (Apêndice 5).   

. 

 

1.1 Apêndice 1  

 

Questionário aplicado aos reeducandos de um presídio na região Centro-Oeste 

do Brasil, com o objetivo de inserir dados em estudos de doutorado realizado em Vila 

Real – Portugal, voltado às ações de inclusão social, prevenção e recuperação de 

dependentes alcoólatras e de drogas. 

 

Os dados coletados são anônimos, não sendo necessário colocar seu nome. 

 

QUESTÕES: 

1 - Qual sua idade: 

(  ) entre 18 e 30 anos; 

(  ) entre 31 e 40 anos; 

(  ) entre 41 e 50 anos; 

(  ) entre 51 e 60 anos; 

(  ) mais de 60 anos. 

  

2  - Qual seu grau de escolaridade: 

(  ) sem formação escolar; 

(  ) 1ª à 4ª série; 

(  ) 5ª à 8ª série; 

(  ) ensino médio; 

(  ) ensino superior. 
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3 - Além do comércio de drogas, você também é usuário de drogas: 

(  ) sim                      (  ) não 

      

4 – Com que idade você iniciou o comércio de drogas: 

(  ) menos de 18 anos; 

(  ) entre 18 e 30 anos; 

(  ) entre 31 e 40 anos; 

(  ) entre 41 e 50 anos; 

(  ) entre 51 e 60 anos; 

(  ) mais de 60 anos. 

 

5 – Quem iniciou você no comércio de drogas: 

(  ) pais ou responsável legal; 

(  ) irmão(s); 

(  ) amigos; 

(  ) sozinho. 

(  ) outros  (indique qual):__________________ 

  

6 – O que motivou você ao comércio da droga: 

(Pode marcar mais de uma opção) 

(  ) ter dinheiro fácil; 

(  ) sustentar a família; 

(  ) sustentar  a si próprio; 

(  ) por não ter qualificação profissional; 

(  ) por não ter oportunidade de estudo e de trabalho. 

  

7 – Você é a favor do comércio de drogas autorizado pelo Governo: 

(  ) sim                                   (  ) não 

(  ) comentário(s):  

  

8 – Você reconhece os danos causados pelas drogas aos dependentes 

químicos e seus familiares: 

(  ) sim                                    (  ) não 

(  ) às vezes 

(  ) comentário(s):  
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9 – Uma religião em sua vida ajudaria em abandonar o comércio de drogas: 

(  ) sim                                    (  ) não 

(  ) comentário(s):  

 

10 – Novos consumidores de drogas aparecem porque o comércio de drogas é 

fácil: 

(  ) sim                                 (  ) não 

(  ) comentário(s):  

  

11 – Novos consumidores de drogas aparecem porque o tráfico está mais 

atuante: 

(  ) sim                                (  ) não 

(  ) comentário(s):  

    

12 - O que leva uma pessoa a procurar as drogas? 

(  ) falta de diálogo dentro de casa; 

(  ) brigas familiares; 

(  ) mostrar aos amigos que não tem medo de nada; 

(  ) sensação de prazer; 

(  ) desconhecimento dos danos da droga. 

  

13 - Após sua experiência com venda das drogas, você acredita que é possível 

viver sem esse comércio: 

(  ) sim                                        (  ) não 

(  ) talvez 

(  ) comentário(s): 

  

14 – Desistindo do comércio de drogas, você tentaria impedir que outras 

pessoas usassem drogas: 

(  ) sim                                       (  ) não 

(  ) comentário(s):  

 

15 – Você acredita que existe recuperação de usuário de drogas dentro do 

presídio: 

(  ) sim                                          (  ) não 

(  ) talvez 

(  ) somente por algum período. 
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1.2 Caracterização do questionário primeira etapa. (Apêndice 1) 

 

Resultados obtidos em 90 questionários respondidos no raio verde, ala 

evangélica na primeira etapa da pesquisa com 100 questionários entregues, tratados 

no software MaxQDA18.2. 

 

1 - Qual sua idade: 

Entre 18 a 30 anos R1, R2, R3, R6, R9, R10, R11, R13, R14, R15, R16, R18, R20, 

R22, R23, R24, R25, R27, R28, R29, R31, R33, R34, R35, R36, 

R37, R39, R46, R47, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, 

R58, R59, R62, R63, R65, R66, R69, R72, R74, R75, R79, R82, 

R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89 

Entre 31 e 40 anos R4, R5, R7, R8, R17, R19, R21, R26, R32, R38, R40, R41, R42, 

R43, R44, R48, R49, R64, R67, R68, R70, R71, R73, R78, R80, 

R90 

Entre 41 a 50 anos R12, R45, R76, R77 

Entre 51 e 60 anos R30, R60, R61, R81 

 

 

 2 - Qual seu grau de escolaridade: 

Sem formação escolar R19, R38, R77 

1ª a 4ª série R3, R5, R13, R25, R30, R32, R45, R49, R58, R64, R67, 

R70, R72, R73, R79, R82, R85 

5ª a 8ª série R1, R2, R4, R6, R7, R8, R9|, R10, R12, R14, R15, R16, 

R17, R18, R20, R22, R24, R27, R29, R33, R35, R37, R39, 

R40, R41, R42, R44, R46, R47, R48, R50, R51, R54, R55, 

R56, R57, R59, R60, R61, R62, R65, R68, R69, R74, R75, 

R76, R78, R84, R86, R90 

Ensino Médio R11, R21, R23, R26, R28, R31, R34, R36, R43, R52, R53, 

R63, R66, R71, R80, R81, R83, R88, R89 

Ensino Superior R87 

 

3 - Além do comércio de drogas, você também é usuário de drogas: 

Usuário de drogas – Sim R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R11, R12, R13, R14, 
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R16, R18, R20, R21, R22, R23, R24, R26, R27, R30, 

R31, R32, R33, R34, R35, R38, R39, R40, R41, R42, 

R43, R45, R46, R47, R50, R51, R53, R54, R55, R57, 

R58, R59, R60, R62, R63, R64, R66, R67, R70, R72, 

R73, R74, R75, R76, R79, R84, R85, R86, R89 

Não é usuário, é 

comerciante de drogas 

R1, R7, R10, R15, R17, R19, R25, R28, R29, R36, 

R37, R44, R48, R49, R52, R56, R61, R65, R68, R69, 

R71, R77, R78, R80, R81, R82, R83, R87, R88, R90 

 

4 – Com que idade você iniciou o comércio de drogas: 

08 anos R70 

11 anos R75 

13 anos R69, R84 

14 anos R86 

15 anos R29, R31, R38, R46, R65, R79, R89  

Menos de 18 anos R1, R2, R3, R6, R8, R9, R10, R11, R13, R14, R15, R16, R18, 

R20, R22, R25, R26, R27, R33, R34, R35, R37, R39, R41, 

R43, R47, R49, R50, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, 

R62, R63, R66,  R67, R82, R85 

Entre 18 e 30 anos R5, R7, R12, R17, R19, R21, R23, R24, R28, R32, R36, R40, 

R42, R45, R48, R51, R59,  R64, R68, R72, R73, R74, R83 

Entre 31 e 40 anos R4, R44, R60, R61, R71, R76, R78, R80, R81 

Entre 41 e 50 anos R30, R76 

Obs.: R87, R88 e R90 disseram nunca ter vendido drogas. 

 

5 – Quem iniciou você no comércio de drogas: 

Pais ou responsável 

legal 

R67 

Irmão R20, R25, R52, R55, R56 

Amigos R2, R6, R9, R10, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20, 

R23, R26, R27, R31, R32, R34, R35, R40, R41, R42, R43, 

R44, R46, R48, R50, R51, R53, R54, R56, R57, R58, R59, 

R62, R64, R65, R66, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R75, 

R76, R77, R79, R82, R83, R84, R85, R86, R88, R89 

Sozinho R1, R3, R4, R7, R8, R11, R16, R21, R24, R28,  R30, R33, 

R36, R37, R38, R39, R49, R60, R61, R63,  R74, R78, 
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R80,        R81 

Companheira R1, R5, R12, R76 

Patrão R47 

Crise financeira R74 

Amigos na escola R22, R69, R84 

Prostituta R29 

Vivia nas ruas R45 

Obs.: R86 informou não vender drogas, apenas usa drogas. 

          R90 não respondeu a questão. 

 

6 – O que motivou você ao comércio da droga: 

Ter dinheiro fácil R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, 

R14, R15, R16, R18, R19, R21, R25, R27, R28, R30, R31, 

R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, 

R43, R44, R45, R46, R48, R50, R52, R53, R54, R55, R56, 

R58, R59, R60, R61, R62, R64, R65, R66, R67, R68, R69, 

R71, R72, R73, R74, R75, R78, R80, R81, R82, R86, R88 

Sustentar a família R1, R7, R14, R18, R19, R23, R25, R29, R33, R41, R45, 

R49, R56, R60, R64, R66, R72, R75, R77, R79, R85, R86, 

R88, R89.  

Sustentar a si próprio R2, R17, R18, R20, R23, R26, R31, R34, R38, R39, R40, 

R43, R46, R47, R50, R51, R55, R57, R83, R87, R88 

Não ter qualificação 

profissional 

R18, R22, R27, R28, R34, R42, R56, R57, R59, R66, R67, 

R70, R76, R88, R89 

Não ter oportunidade de 

estudo e de trabalho 

R2, R4, R18, R23, R30, R53, R63, R72, R76, R84 

 

Comentários: 

 ―Eu no meu cazo eu assistia muito fimes palavra sobre Droga Eu achava interessante 

ai Eu pençava na primeira oportonidade Vou fazer também o meu sonho era de 

comprar tudo de bom para mim e minha família mais eu estava errado‖. R60. 

 ― Pra sustenta meu vício eu tirava da família‖. R87. 

Absteve sua resposta – R90. 

 

7 – Você é a favor do comércio de drogas autorizado pelo Governo: 

Sim  R1, R2, R4, R8, R9, R10, R16, R17, R20, R23, R27, R28, R31, R32, R49, 
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R52, R53, R56, R57, R61, R62, R63, R64, R66, R78, R79, R81, R89 

Não R3, R5, R6, R7, R11, R12, R13, R14, R15, R18, R19, R21, R22, R24, 

R25, R26, R29, R30, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, 

R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R50, R51, R54, R55, R58, R59, 

R60, R65, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, 

R80, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R90 

 

Comentário(s): 

―Erva medicinal‖. R1, R22, R31 

―Só para uso da maconha‖. R2, R10, R27, R52, R57, R61, R62, R64 

―Acabaria com o tráfico e a fome‖. R4  

―Não vale a pena‖. R48 

―Ajudam no controle do sono‖. R89 

―As pessoas irão usar da mesma forma, com ou sem autorização‖. R66  

―Para não destruir mais famílias‖.  R5, R7, R11, R12, R45, R72   

―Acaba com a saúde das pessoas‖.  R6, R19 

―Tenho filho e não quero eles com drogas‖. R14  

 ―Seria favorável porque o governo já não tem como proibir pois existem várias 

questões até mesmo territorial a serem analizada e por motivo de ...‖ R17 

―As vezes assim diminuiria os crimes de roubo tudo que é liberado perde um pouco a 

graça‖.  R20 

―A droga é causa de muitas mortes‖. R16, R21, R34, R36, R40, R45, R55, R69 

―Acaba com o sonho das pessoas‖. R29 

―Muitas vezes não é o que queremos faze mais temos que faze‖. R33 

―Porque fortaleceria o uso exagerado de usoários de drogas e da mesma forma 

aumentaria o roubo‖. R42  

―Aumentaria o caos em meio a sociedade‖. R44  

―Porque a criminalidade gira em torno do trafico de drogas‖.  R46  

―Aumento da violência‖. R47  

―Vai abrir brecha para a legalização para outras drogas‖. R71 

      

8 – Você reconhece os danos causados pelas drogas aos dependentes químicos 

e seus familiares: 

Sim  R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R14, R17, R18, R19, 

R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R29, R30, R31, R32, R33, 

R34, R35, R36, R37, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R46, R47, R48, 
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R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, 

R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, 

R75, R77, R78, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87,  R88, R89, 

R90   

Não R9, R15, R38, R76, R79  

Ás vezes R13, R16, R28, R45 

 

Comentários: 

―Dependente químico dá muito prejuízo, acaba com a vida‖. R6, R20 

―Destrói o lar‖. R1, R5, R14, R19, R21, R33, R36, R48, R52, R55, R58, R60, R61, 

R62, R64, R85, R88 

―Tirava da família para sustentar o vício‖. R87 

―Maconha, alegria, fome, calmante abre a mente para a sabedoria‖. R4 

―Alivia o estresse‖. R12 

―Quem mais sofre é a família‖. R16, R22, R40, R46, R71 

―Destrói a própria pessoa‖. R5 

―Nunca mais será a mesma pessoa na. Sempre terá uma dificuldade com os objetivos 

e sem perspectiva‖.  R34 

―Se liberar o uso das drogas, terá mais recursos para o tratamento‖. R66 

―Separa casais, deixa filhos órfãos, mães e pais sem filhos e desestrutura a família e 

muitas vidas são destruídas‖. R69 

―Medicação controlada não causa danos‖. R89 

―Morreu um familiar‖. R65 

―Penetra no sangue da pessoa e acaba matando‖. R45 

―Gera desunião entre usuário e familiares‖. R42 

―Caminho que muita das vezes não tem volta, as suas consequencias são muito 

desastrosas‖. R43 

―Pois é algo que vicia‖. R29 

 

9 – Uma religião em sua vida ajudaria em abandonar o comércio de drogas: 

Sim  R1, R2, R3, R4, R5, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R14, R15, R16, R17, R18, R19, 

R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27,R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, 

R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, 

R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, 

R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, 

R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90 

Não R6, R13, R28  
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 Comentários: 

―A fé ajuda a libertar-se da droga‖. R2, R3, R4, R5, R10, R15, R16, R18, R20, R21, 

R22, R23, R24, R27, R29, R33, R34, R36, R40, R43, R44, R45, R46, R48, R51, R52, 

R58, R62, R64, R75, R84, R85, R86, R87, R88, R90 

―Pois quando conhecemos os conceitos bíblicos vivemos num novo mundo ou seja 

somos um novo homem com propósitos revertidos para Deus‖. R17  

―Conhecer a palavra de Deus‖. R7, R11, R42 

―Buscando Deus, não sobra tempo para as drogas‖. R47, R61  

―Não a religião mais sim Jesus Cristo que é a solução de toda dificuldade, problema e 

cura de toda doença‖. R69  

"Teria aprendido o lado bom, se eu tivesse tido uma religião desde criança‖. R60 

―Governo deveria dar exemplo‖. R71 

―A realidade da rua afasta até da religião‖. R66  

―A mudança deve começar pela pessoa‖. R6 

 

10 – Novos consumidores de drogas aparecem porque o comércio de drogas é 

fácil: 

Sim R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R18, 

R19, R21, R22, R24, R25, R26, R29, R30, R31, R32, R34, R35, R36, R37, R38, 

R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, 

R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69, R70, 

R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R80, R81, R82, R85, R86, R87, R88, 

R89, R90   

Não R9, R17, R20, R23, R24, R25, R27, R28, R33, R66, R67, R79, R83, R84 

 

Comentário(s): 

―Aumento populacional‖. R1 

―Qualquer lugar tem‖. R4, R5, R16, R22, R61  

―Facilidade‖. R43, R45, R46, R50, R51, R52, R55, R75, R87, R90 

―Ganhar dinheiro fácil e rápido‖. R12, R14, R36, R40, R47, R62, R64 

―Traficantes não são punidos‖. R6 

―São refúgios do sofrimento da vida‖. R20, R34 

―Usar ou vender drogas torna tudo fácil, mas é ilusão‖. R21 

―Grande maioria dos policiais cobram pedágio dos traficantes para deixar vender 

drogas‖. R71 

―Tem muito policial corrupto, facilita o comércio de drogas‖. R60, R71  
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―Ensinar nas escolas públicas a não usar drogas‖. R85 

―A sociedade é oprimida, e sua opressão se transforma em angustia, tristeza, ou falta, 

necessidade, bem isto é o começo das drogas.‖ R17 

―As pessoas procuram novas sensações‖. R66  

―Aparece pela ilusão, inveja vê o parceiro se acabando, e que termina com sua vida 

primeiro do que  ele  alguns, por exemplos dos pais até mesmo pela situação‖. R33 

 

11 – Novos consumidores de drogas aparecem porque o tráfico está mais 

atuante: 

Sim  R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, 

R19, R20, R21, R22, R24, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R34, R35, R36, 

R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, 

R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R68, 

R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R80, R81, R82, R85, R86, 

R87, R88, R89, R90 

Não R10, R23, R25, R34, R66, R67, R79, R83, R84 

 

Comentário(s): 

―Antigamente só os caras de ―responsa‖ poderiam vender drogas. Hoje qualquer 

―comédia‖ pode vender isso, responde aumento de morte no crime‖. R90 

―Mudar a Lei, impondo pena de morte para qualquer crime‖. R71 

―Venda por jovens‖. R2 

―Autoridades e governo aceitam dinheiro do tráfico‖. R62, R64 

―Está em qualquer lugar algo popular‖. R16, R21, R22, R36, R40 R41, R42, R46, R47, 

R52, R53, R54, R55, R85 

―Aumento de usuários‖. R14 

―Droga é barata‖. R29 

―Muito atuante‖. R4, R18, R34 

―Preferem vender droga do que trabalhar‖. R5  

―Incentivo dos amigos‖. R12, R20 

―Virou comércio‖. R32 

―Policiais apoiam os traficantes em troca de dinheiro‖. R60, R61 

―Qualquer pessoa oferece droga para te ver numa pior‖. R87 

―A vida está difícil hoje em dia‖. R66 

―A culpa é da sociedade, afeta as necessidades e desejos‖. R17 

―Droga nas portas de escola e na escola‖. R50 
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―As drogas era tipo um remédio para mim, pois quando eu estava sob efeito eu ficava 

de boa, eu me acalmava mais, comia mais, dormis melhor, ficava de boa pois a 

maconha pra mim era um remédio...  hoje não uso mais tenho controle dela. E muitos 

especialistas afirmão que a canabis sátiva era uma erva medicinal fais bem para 

muitos também‖. R53 

 

12 - O que leva uma pessoa a procurar as drogas? 

Falta de diálogo dentro de 

casa 

R12, R17, R19, R20, R25, R27, R32, R35, R47, R48, R49, R50, 

R51, R60, R61, R68, R73, R75, R84  

Brigas familiares R16, R17, R18, R20, R22, R28, R33, R37, R40, R41, R42, R45, 

R46, R50, R51, R53, R54, R60, R61, R70, R72, R75, R77, R81, 

R84, R86 

Mostrar aos amigos que 

não tem medo de nada 

R2, R5, R12, R15, R17, R20, R29, R31, R33, R46, R50, R51, 

R56, R67, R71, R73, R80, R82, R89, R90  

Sensação de prazer R1, R3, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R14, R17, R20, R21, R23, 

R24, R31, R33, R34, R36, R38, R39, R40, R43, R44, R45, R46, 

R50, R51, R52, R53, R55, R63, R65, R66, R69, R74  

Desconhecimento dos 

danos da droga 

R4, R7, R13, R17, R20, R26, R30, R51, R56, R57, R58, R59, 

R62, R64, R67, R69, R76, R78, R79, R83, R85, R87, R88 

 

Comentários: 

―Todas essas opiniões são desculpa para chegar às drogas. Minha opinião mais forte 

é a falsidade‖. R90 

 

13 - Após sua experiência com venda das drogas, você acredita que é possível 

viver sem esse comércio: 

Sim R2, R3, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, 

R38, R39, R40, R41, R42, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R53, R54, R55, 

R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R67, R68, R69, R70, R71, 

R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, 

R88, R89 

Não  R29, R79 

Talvez R1, R4, R9, R12, R13, R43, R44, R52, R66 

 

Comentários: 

―Depois de se descobrir que se pode tirar uma diária de R$3.000 a R$5000 por dia e 

saber que vai ficar 30 dias pegar um salario é bruto. Tratas uma família assim‖. R1 
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―Só trabalhando honestamente podemos viver‖. R5, R87 

―Formação acadêmica‖. R89 

―Basta ter atitude‖. R10, R46 

―Comércio não vicia, dá lucro‖. R11  

―Governo tratando o preso como trabalhador, ofertando trabalho‖. R22 

―Erguer a cabeça e trabalhar honestamente‖. R32 

―Não precisa de droga para viver ―. R47  

―Falta oportunidade de emprego‖. R12  

―Lucro fácil, vida de luxo‖. R43 

―É bom demais ter dinheiro com a venda de drogas.‖ R52 

―Conheci os caminhos de Deus e descobri que ele preenche todo vazio que existia em 

mim, ele é o meu refugio e minha fortaleza‖. R20 

―Hoje em dia é muito fácil viver uma vida digna. Basta se entregar de corpo e alma a 

Jesus, ele é a saída‖. R21 

―Não pois não vivemos em paz e so desgraça na noça vida‖. R29 

―Quando deixamos essa vida, a mente o sub consiente que gera prazer começa 

analisar que tudo que fez foi em vão e passa a ter novos objetivos de vida com serviço 

onestamente‖. R34 

―Porque as drogas é só ilusão é possível sim? É só você entregar sua vida a Jesus 

Cristo ‖.R40 

―Ainda mais quem buscam uma libertação interior da alma isso vem o alto d parte do 

Senhor Jesus‖. R41 

―É dificil alguém que aprendeu ganhar dinheiro com as drogas, voltar a viver com um 

salario que não e compatível com as nossas nessecidades basicas‖. R44 

―Conheça os caminhos de Deus e vc se libertará de tudo‖. R50 

―Vender droga não é vicio‖. R53 

―Mais si eu me liberta fielmente com Deus‖. R55 

―Porque condo agente quer trabalhar se encontra emprego‖. R61 

―Eu acredito so você  querer buscar Deus fielmente e trabalhar com suas propia mão‖.  

R62 

―Ganhando dinheiro digno sem prejudica o proscimo‖.R64 

―Porque um estudo seria melhor e um bom emprego digno, honesto seria bem 

melhor‖.  R85 

Absteve a resposta R90. 

 

14 – Desistindo do comércio de drogas, você tentaria impedir que outras 

pessoas usassem drogas: 
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Sim R2, R3, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R14, R15, R16, R19, R20, R21, R22, 

R23, R24, R25, R26, R27, R30, R31, R32, R34, R35, R36, R37, R38, R40, R41, 

R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R53, R54, R55, R61, R62, 

R63, R64, R65, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, 

R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R90      

Não R1, R4, R9, R13, R17, R18, R28, R29, R33, R52, R66 

Talvez  R39, R56, R57, R58, R59, R60, R89  

 

Comentários: 

―Ai é uma opinião própria, tem que sair de si mesmo ninguém conseguiria fazer uma 

pessoa parar de uza-la‖. R1 

―Mesmo quando vendia dava conselho para não usar‖.R2, R4  

―Falando do amor de Deus para com ele‖.R3, R42, R50, R51, R62 

―Para evitar que mais famílias sejam destruídas‖.R5, R88  

―Droga só traz prejuízo‖. R6 

―Impedir a família de usar‖. R7 

―Ajudar o próximo R10, R54, R56 

 ―Consegui tirar uma moça de 14 anos dessa vida, e pretendo tirar muito mais‖. R11 

―Falaria a elas os danos das drogas  a saúde e a família‖.R12, R22, R40, R46, R47, 

R69, R74  

―Para ninguém passar o que eu estou passando‖.R14, R16 

―Ser exemplo de mudança, tráfico é em vão‖.R34 

―É ilusão do diabo‖. R36 

―Aconselharia as pessoas para não procurarem solução no caminho das drogas. Muito 

sofrimento‖. R41, R43, R71, R84, R87 

―Sou contra o uso de drogas. O comércio é só uma forma de ostentar‖. R44 

―Fazer palestras educativas para impedir o uso‖.R85 

―Sempre tive raiva de droga, morava na zona sul de SP quando eu tinha uns 15 anos, 

―nóis‖ queria matar os ―nóia‖ que fumava crack.É uma miséria‖.R90.  

―Ninguém consegue que outra pessoa pare de usar‖.R89 

―Decisão própria sem interferência de ninguém‖.R65  

―Claro que não, quem sou eu para fazer alguém desistir‖. R52 

―Convidar para sair das drogas, apresentar Deus e ajudar‖. R20 

―Ajudar de alguma forma para não acontecer isso, mas não impediria‖. R33 

―Para não ver o mesmo si matando aos poucos‖. R64 
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15 – Você acredita que existe recuperação de usuário de drogas dentro do 

presídio: 

Sim  R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R15, R16, R19, R20, R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, 

R42, R43, R44, R45, R46, R47, R50, R51, R53, R54, R55, R56, R57, R59, R60, 

R61, R62, R65, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R77, R78, R83, R84, R85, R86, 

R87, R90 

Não  R1, R18, R27, R28, R49, R52, R58, R64, R66, R67, R68, R76, R80, R81, R82 

Talvez  R4, R12, R13, R14, R17, R53, R63, R75, R79, R88, R89 

Somente 

por algum 

período 

R28, R29, R48 

 

Comentários: 

―Somente frequentando a ala evangélica‖. R51, R65, R75, R86  

―Frequentando a igreja‖. R33, R36, R38, R39, R61, R79 

―Tomando atitude definitiva para recuperar‖. R10, R17, R29, R32, R41, R56, R57, R87  

―Somente na presença de Deus‖. R43, R45, R50, R62, R64, R69, R90 

―Ofertar pessoas qualificadas em penitenciárias para tratamento‖. R22 

―Clínica com profissionais qualificados‖. R12, R88 

 ―Devido a oprimição que é nas unidades prisional, eles falam q/ é (reeducando), disso 

não tem nada, eles oprime tanto o preso q/ o preso sai revoltado, se a pessoa vir para 

a Igreja é dá lugar pra Deus trabalhar em sua vida, ai sim,  mesmo com toda opreção 

q/ vir ele não nega Jesus e sai ―transformado‖ e regenerado‖.R1 

―Somente um é capaz de mudar o ser humano Deus, hoje vejo com meus olhos oque 

ele faz em nossas vidas sim eu acredito em pessoas mudadas e recuperadas mas sim 

na presença de Deus‖.R20 

―As drogas não são boas eu não aconselho niguem a usar, pois entrei nas drogas para 

buscar algo melhor comesei de forma pouco axando que eu não iria viciar, quando abri 

os olhos ela já me dominava, tipo eu gostava da sensação, de curti o momento, da 

adrenalina, e é isso mais eu sabia que eu consegui parar ‖. R53 

―Por quê sou um recuperando que venho todos os dia buscando a minha recuperação 

aqui dentro tanto na parte externa como interna com Cristo Jesus que é o único 

libertador de todo mal como ele próprio nós dis em um livro por nome de João 8. 

Assim eu creio‖. R54 

―Porque dentro dos presídios tem igreja as igreja dos prezidio ajuda muito na 

recuperação‖. R84 
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1.3 Caracterização do Questionário aplicado aos reeducandos  de um 

Presídio na região Centro-Oeste do Brasil na segunda etapa. 

. 

Os dados coletados são anônimos, não sendo necessário colocar seu nome. 

Segunda fase da pesquisa – 200 questionários entregues – retornaram 66. 

 

 

1 - Qual sua idade: 

Entre 18 e 30 anos;.45 R92, R93, R94, R96, R98, R100, R101, R102, R103, R104, 

R106, R107, R109, R111, R114, R115, R116, R117, R118, R119, 

R120, R122, R123, R124, R125, R126, R127, R129, R131, R133, 

R134, R135, R136, R137, R138, R139, R141, R142, R149, R151, 

R153, R154, R155, R156                             

Entre 31 e 40 anos; 17 R95, R97, R99, R105, R108, R110, R112, R113, R121, R130, 

R132, R140, R143, R145, R146, R147, R148 

Entre 41 e 50 anos; 1. R152 

Entre 51 e 60 anos; 2. R144, R150 

Mais de 60 anos. 1. R128 

  

2  - Qual seu grau de escolaridade: 

Sem formação escolar; 8 R113, R127, R135, R136, R138, R139, R149, R152 

1ª à 4ª série; 18 R95, R98, R100, R101, R102, R107, R110, R116, R117, R123, 

R128, R129, R131, R132, R143, R148, R150, R151 

5ª à 8ª série; 24 R91, R92, R93, R99, R103, R104, R105, R108, R109, R115, 

R118, R119, R120, R126, R133, R134, R140, R141, R142, 

R145, R146, R153, R154, R156 

Ensino médio; 13 R96, R97, R106, R114, R121, R122, R124, R125, R130, R137, 

R144, R147, R155 

Ensino superior. 3 R94, R111, R112 

 

3 - Além do comércio de drogas, você também é usuário de drogas: 

Sim, 39 R92, R93, R95, R99, R100, R102, R107, R108, R109, R110, R111, R112, 

R113, R114, R115, R116, R118, R119, R122, R123, R125, R127, R128, 

R129, R133, R134, R135, R136, R137, R138, R140, R141, R142, R143, 

R146, R149, R151, R153, R156 

Não, 27 R91, R94, R96, R97, R98, R101, R103, R104, R105, R106, R117, R120, 

R121, R124, R126, R130, R131, R132, R139, R144, R145, R147, R148, 
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R150, R152, R154, R155 

      

4 – Com que idade você iniciou o comércio de drogas: 

Menos de 18 anos; 31 R91, R93, R94, R99, R100, R101, R102, R108, R109, R111, 

R112, R115, R116, R119, R122, R124, R126, R127, R129, R130, 

R131, R132, R135, R137, R138, R145, R148, R149, R151, R153, 

R154 

Entre 18 e 30 anos;  19 R95, R96, R97, R98, R103, R104, R106, R110, R118, R120, 

R125, R133, R139, R141, R146, R147, R152, R155, R156 

Entre 31 e 40 anos; 3 R121, R128, R150 

Entre 41 e 50 anos, 1 R144 

Entre 51 e 60 anos;  

Mais de 60 anos.  

10 anos;1 R114 

11 anos;2 R113, R136 

12 anos;1 R143 

13 anos; 3 R107, R117, R134 

14 anos;3  R92, R140, R142 

15 anos;1  R123 

          Não respondeu – R105.  

 

5 – Quem iniciou você no comércio de drogas: 

Pais ou responsável legal; 

4 

R116, R117, R145, R148 

Irmão(s); 4 R108, R135, R141, R149,  

Amigos; 35 R92, R93, R94, R95, R96, R100, R101, R104, R113, R118, 

R121, R123, R124, R125, R126, R127, R128, R129, R130, R133, 

R134, R136, R137, R138, R139, R140, R142, R143, R144, R146, 

R147, R151, R153, R154, R156 

Sozinho.  22 R91, R98, R99, R102, R103, R105, R106, R107, R109, R110, 

R111, R112, R14, R115, R119, R120, R122, R131, R132, R150, 

R152, R155 

―Meu pai estava preso e 

eu vendia droga para ele 

na rua, sustentava a casa 

com isso‖. 1 

R117 

―Por falta de oportunidade 

de trabalho‖; 1  

R112 

Por falta de dinheiro; 1  R103 
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Sobrinho; 1  R97 

Namorada; 1  R96 

  

6 – O que motivou você ao comércio da droga: 

(Pode marcar mais de uma opção) 

Ter dinheiro fácil. 50 R92, R93, R94, R95, R96, R98, R99, R100, R102, R103, R104, 

R106, R107, R108, R109, R110, R111, R113, R114, R115, R116, 

R118, R120, R121, R122, R123, R124, R125, R126, R127, R129, 

R132, R133, R135, R136, R137, R138, R139, R140, R143, R144, 

R145, R146, R150, R151, R152, R153, R154, R155, R156 

Sustentar a família; 15 R97, R114, R116, R117, R118, R128, R130, R140, R141, R145, 

R146, R147, R148, R149, R152 

Sustentar a si próprio; 15 R91, R95, R98, R100, R103, R104, R106, R111, R114, R115, 

R116, R127, R141, R145, R154 

Por não ter qualificação 

profissional; 8 

R97, R101, R112, R115, R132, R140, R142, R153  

Por não ter oportunidade 

de estudo e de trabalho. 

14 

R99, R107, R112, R117, R118, R119, R128, R129, R131, R134, 

R138, R140, R142, R146 

 Não respondeu  – R105. 

 

7 – Você é a favor do comércio de drogas autorizado pelo Governo: 

  

Sim 29 R92, R99, R100, R101, R104, R105, R110, R113, R115, R116, R122, R125, 

R127, R128, R129, R131, R132, R133, R135, R136, R137, R138, R139, R143, 

R146, R148, R149, R150, R151 

Não 37 R91, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R102, R103, R106, R107, R108, R109, 

R111, R112, R114, R117, R118, R119, R120, R121, R123, R124, R126, R130, 

R134, R140, R141, R142, R144, R145, R147, R152, R153, R154, R155, R156 

 

Comentário(s): 

―Si outoriza o mundo fica louco‖. R93 

―Não da droga química mas sim da maconha‖. R104 

―Ela trais muita violência‖. R108 

―Só assim acabaria com coisas erradas. Mortes, roubos e manobrinhas...‖ R115  

―Tem que libera, cada um fais oque quer da vida‖. R110 

―Isso é apologia as drogas‖. R96 

―Isso não é legal‖. R120 
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―Tem que liberar mesmo‖. R99 

―A droga tem um poder destruidor muito grande‖. R123 

―Chega de violência, temos que acabar com as drogas‖. R141 

―Pois acabou com a minha vida‖. R134 

―Já que o governo não combate mas mata todos os traficantes‖. R144 

―Por que a onda do bagulho é usar escondido, que graça teria ser liberado se a 

adrenalina é ficar ligeiro com a policia, além do mais aí que o governo ia roubar mais 

imposto do povo‖. R114 

―A favor da liberação da maconha‖. R128 

―Porque pode destruir mais vidas‖. R154 

―Não jamais. Pois as drogas destroem as pessoas. Quando eu vendia eu já sabia 

disso mas estava cego. Eu só pensava em ganhar mais e mais dinheiro. Não parava 

pra pensar nas vidas, nas famílias que meu negócio estava destruindo. Comecei ler a 

Bíblia na cadeia. E ao saber oque Deus pensa eu me arrependo do fundo do meu 

coração de tudo de errado que já fiz, sinto nojo do meu passado, eu estava cego. Hoje 

sou evangélico, moro na ala evangélica com outros 200 e poucos homens que 

também mudaram. Nunca mais vendo droga, nem mato ninguém‖. R95 

―Não porque vai desvalorizar o preço e não vai mais dar lucro‖. R103 

―Vai ter muitos usuários‖. R119 

―Por que acabaria com o trafico e ia desvaloriza a droga‖. R145 

―Alguns tipos de drogas são muito perigoso, outras não‖. R146 

 

8 – Você reconhece os danos causados pelas drogas aos dependentes químicos e 

seus familiares: 

Sim 47 R91, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R102, R103, R104, R105, R106, 

R107, R109, R110, R111, R112, R113, R114, R116, R117, R118, R119, 

R120, R121, R122, R123, R124, R126, R128, R131, R133, R135, R137, 

R140, R141, R142, R143, R144, R145, R146, R147, R149, R151, R152, 

R154, R155, R156 

Não 5 R108, R125, R130, R134, R136, R139,  

Às vezes 14 R92, R100, R101, R115, R127, R129, R132, R138, R148, R150, R153,  

  

Comentário(s): 

―Destrói sonhos‖. R128 

―Perda da família e danos na saúde es em mais confiança da sociedade tudo por 

causa das drogas‖. R140. 

―Cada um sabe oque faz‖. R143 
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―Só destruição‖. R107 

―Vários amigos já se foram (morte)‖. R120 

―Porque através de um da família, outros podem viciar e vender drogas‖. R119 

―Rouba a família, mata, faz tudo pela droga‖. R114 

―Eu uso e achava bom‖. R111 

―Quem mais sofre é a família, a periferia é abandonada pelos governantes‖. R112 

―Destrói a família‖. R109 

―A droga e muita química causa transtorno a família‖. R106 

―Amigos que já morreram‖. R96 

―Devastador‖. R104  

―No começo é gostoso, depois só desgraça‖. R97 

―O dinheiro fala mais alto‖. R99 

―Conheço casos que o usuário matou a facadas a própria mãe porque ela recusou a 

dar  dinheiro de aposentadoria dela pra ele comprar drogas. Também tem um outro 

que matou o irmão dele porque não quis emprestar dinheiro pra ele se drogar. A droga 

tira o amor do coração das pessoas‖. R95 

―Acaba com a família e sua vida‖. R93 

―Hoje eu reconheço os danos sim‖. R123, R156 

―A família sofre muito com isso e o preso também‖. R154 

―Droga é diabólica, todos que usam são seus filiados‖. R144 

―Olha onde eu me encontro‖. R142 

 ―Cada um sabe oque é melhor pra si mesmo‖. R101 

―Ela trais muita violência‖. R108 

―Se não saber uza éla acaba com o cara‖. R110 

―Nós traficante não ve o problema só o dinheiro‖. R126 

―Dano maior é o fim do amor entri pais e filhos‖. R141 

 

9 – Uma religião em sua vida ajudaria em abandonar o comércio de drogas: 

Sim 44 R91, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R101, R102, R103, R104, R105, R106, 

R107, R108, R109, R110, R111, R112, R113, R114, R116, R117, R118, R120, 

R121, R122, R123, R124, R126, R127, R128, R129, R130, R131, R133, R134, 

R135, R136, R139, R140, R141, R144, R146, R148, R151, R153, R154, R155, 

R156 

Não 17 R92, R99, R100, R115, R119, R125, R132, R135, R137, R138, R142, R143, 

R145, R149, R150, R152 

Não respondeu - R147 
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Comentário(s): 

―Com Deus a gente  vense‖. R128 

―Voce pode observa, a maioria das pessoas que deixão de vender drogas, e também 

de uzalas, encontrarão a força para abandona a venda e o conçumu na religião, a 

religião é muito importante, muito importante mesmo‖. R95 

―Não sou batizado em Igreja Evangélica antes de vender ou usar‖. R119 

―So Deus pode mudar a vida de uma pessoa‖. R116 

―Seria um apoio ideal‖. R120 

―So ajuda sua opinião própria‖. R115 

―Porque a religião prega o amor e ensina a viver a vida‖. R114 

―Tudo que ajuda a estar envolvendo a mente e dando uma ocupação para as pessoas 

com certeza é uma grande ajuda‖. R112 

―Deus pode fazer qualquer coisa‖. R110 

―Ajuda muito‖. R109 

―Já vi vários amigos parar de usar pela igreja‖. R108 

―Ajudaria muito sim‖. R107 

―Mas a pessoa que quer mudar, muda ate sem ajuda de religião‖. R106 

―Quem tem Deus não usa drogas‖. R104 

―Também a ajuda governamental com trabalho‖. R103 

―Vai depender da pessoa porque trabalhar é uma merda de salario do Brasil não  dá 

para sustentar nem a si próprio‖. R102 

―Uma igreja sempre é bom‖. R101 

―Porque a escolha é minha‖. R99 

―Sem dúvidas, eu já faço parte de uma! É so Jesus!‖ R97 

―Sem sombra de dúvidas‖. R96 

―Jesus é o caminho, a verdade e só ele ode nos libertar‖. R94 

―Só Jesus na vida deles para salvar‖. R93 

―Totalmente, porque pela fé em Cristo tudo é possível‖. R156 

―Jesus Cristo salva e liberta‖. R154 

―Talvez se a pessoa quiser essa mudança‖. R153 

―Porque a religião ensina o bem pois o mal está aí‖. R144 

―Eu mesmo tenho 2 anos que aceitei Jesus, é 2 anos sem drogas‖. R141 

―Basta o primeiro passo de si mesmo‖. R140 

―Só Jesus é a saída‖. R126 

―Acredito que Deus vai me ajudar‖. R123 

 

10 – Novos consumidores de drogas aparecem porque o comércio de drogas é fácil: 
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Sim 49                                R91, R92, R93, R94, R95, R96, R98,  R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, 

R107, R108, R109, R110, R111, R112, R116, R117, R118, R120, R122, R124, 

R126, R128, R129, R130, R131, R132, R133, R134, R136, R137, R140, R141, 

R142, R144, R145, R146, R147, R151, R152, R153, R154 

Não 15 R97, R106, R113, R114, R115, R119, R123, R125, R127, R135, R138, R139, 

R143, R148, R149, R150, R155, R156 

Não respondeu - R121. 

 

Comentário(s):  

―Porque é fácil eu não estaria preso‖. R119 

 ―Também porque é gostoso a sensação de ficar noiado e doidão‖. R116 

―A justiça é muito precária, falta de interesse do governo‖. R120 

―Cada um é capaz de fazer oque quiser‖. R115 

―Porque não tem um grau de escolaridade para pegar um bom emprego e qual pessoa 

paga aluguel, água, luz, faz compra, paga farmácia e consegue viver com uma merda 

de salario mínimo‖. R114 

―Muitas pessoas não tem uma oportunidade para trabalhar principalmente quando é 

um preso que acaba de sair de uma penitenciaria‖. R112 

―Cada dia tem mais traficante‖. R111 

―Ate a polícia da segurança para alguns traficantes, é fácil porque a polícia ajuda‖. 

R110 

―Porque todo lugar tem drogas‖. R109 

―A criminalidade é muito grande‖. R108 

―A polícia fortalece o trafico de drogas‖. R107 

―Eu não acho que é porque as drogas é uma coisa bem difícil de vender‖. R106 

―As drogas estão em toda parte‖. R105 

―E porque experimenta sem saber o tamanho da desgraça‖. R104 

―Sim porque hoje as drogas estão em todo lugar‖. R101 

―Qualquer criança compra droga fácil‖. R99 

―A droga está ilimitada, não existe fronteiras‖. R97 

―Dinheiro fácil‖. R96 

―Todas as coisas que levam ao mal são fáceis‖. R94 

―Todas as ruas tem um biribero vendendo biriba‖. R93 

―Eu acho muito fácil‖. R154 

―O bem é pouco mas o mal tem muitos‖. R144 

―E não tem como parar, são crianças, jovens, velhos ate policiais‖. R141 

―Está em cada esquina  e acaba atraindo mais os usuários na reativação‖. R140 
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―É fácil e dá muito dinheiro‖. R126 

―É por dinheiro e poder‖. R123 

   

11 – Novos consumidores de drogas aparecem porque o tráfico está mais atuante: 

  

Sim 48 R91, R93, R94, R95, R96, R98, R99, R100, R102, R103, R105, R107, R108, 

R109, R110, R111, R112, R114, R116, R117, R118, R119, R120, R121, R122, 

R123, R124, R126, R128, R129, R130, R131, R132, R133, R134, R136, R137, 

R140, R141, R142, R144, R145, R146, R147, R151, R152, R153, R154, R156 

Não 16 R92, R101, R106, R113, R115, R125, R127, R135, R138, R139, R143, R148, 

R149, R150, R155 

Não respondeu R97. 

Não respondeu R104. 

 

Comentário(s): 

―Envolvimento com pessoas erradas‖. R119 

―O governo não está nem ai para nada‖. R120 

―Cada um vai atrás do que quer em qualquer lugar‖. R115 

―As vezes as pessoas não acham oportunidade para arrumar um serviço e acaba 

achando nas drogas a única solução‖. R112 

―A melicia está cada vez dominando mais‖. R111 

―Sim porque tem muito‖. R109 

―De cada 10 pessoas 8 tem ou já teve algum tipo de envolvimento com droga. R108 

―O trafico está evoluindo cada dia mais‖. R107 

―Os consumidores são pessoas de 15 a 30 anos‖. R106  

―O tráfico jamais vai acabar pois é uma das pragas do livro do ApocaliPSE (bíblia)‖. 

R104 

―Por que? A polícia do Brasil é corrupta e faz vista grossa‖. R103 

―Não é a droga que esta atuada, é a procura que está aumentando‖. R101 

―Os jovens frequentando as festas mais cedo, daí vem a prostituição e as drogas‖. R99 

―Consumidores aparecem simplesmente porque existem as drogas‖. R97 

―Muito atuante‖. R96 

―Muitas pessoas acabam fazendo para obter lucro fácil‖. R94 

―Está mais louco o mundo do crime, dias de hoje‖. R93 

―Sim porque a comercialização de drogas está maior, por isso muitas pessoas 

começam a sentir curiosidade de experimentar e acabam vacilando‖. R156 

―Tem muita gente corrupta‖. R154 
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―Por ganhar dinheiro fácil‖. R146 

―Em todas as esquinas tem um desqualificado‖. R144 

―Aonde quer que formos haverá drogas, temos que ter opinião para não se  envolver‖. 

R141 

―Está em toda parte‖. R140 

―As drogas já chegaram na classe alta‖. R123 

 

12 - O que leva uma pessoa a procurar as drogas? 

Falta de diálogo dentro 

de casa 22 

R91, R94, R95, R96, R99, R103, R110, R115, R117, R120, R124, 

R127, R128, R129, R131, R132, R138, R140, R146, R148, R150, 

R151, R153 

Brigas familiares; 15 R91, R95, R99, R100, R103, R115, R127, R128, R129, R136, R138, 

R139, R140, R143, R146, R150, R153 

Mostrar aos amigos 

que não tem medo de 

nada; 10   

R92, R93, R94, R105, R108, R113, R125, R135, R140, R149, R154 

Sensação de prazer; 

29   

R93, R94, R95, R98, R101, R105, R111, R114, R115, R116, R118, 

R120, R121, R122, R123, R126, R134, R135, R137, R139, R140, 

R142, R143, R145, R146, R147, R149, R151, R152, R154, R155 

Desconhecimento dos 

danos da droga. 15 

R97, R102, R104, R106, R107, R109, R112, R119, R130, R131, 

R133, R141, R144, R146, R156 

Alivio do estresse 

fumando maconha 

relaxa o corpo. 

R114 

Quem não gosta de 

dinheiro e prazer, 

combinação perfeita. 

R126 

 

13 - Após sua experiência com venda das drogas, você acredita que é possível viver 

sem esse comércio: 

Sim; 35 R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R102, R107, R109, R110, R111, 

R112, R113, R114, R117, R119, R120, R121, R123, R126, R128, R130, 

R133, R134, R136, R137, R140, R141, R142, R144, R145, R146, R147, 

R154, R155, R156 

Não; 8 R116, R122, R125, R132, R135, R139, R151 

Talvez; 22 R99, R100, R101, R103, R104, R105, R106, R108, R115, R118, R124, 

R127, R129, R131, R138, R143, R148, R149, R150, R152, R153 

 

Comentário(s):  
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―Tenho filho e não quero que vire usuário‖. R119 

―Talvez porque a situação de serviço não está fácil‖. R118 

―Tendo maior oportunidade de trabalho‖. R120 

―Vender droga ganha muito dinheiro e ficar doidão pora meu irmão e massa demais‖. 

R116 

―O custo de vida no Brasil é muito baixo e o imposto de renda lá em cima‖. R115  

―Porque tudo tem um começo, meio e fim‖. R114,  

―Porque  tudo que a droga me deu ela tomou de volta‖. R112 

―Tudo posso naquele que me fortalece, Deus liberta nós de todo mal‖. R111 

―Sim trabalhando tendo uma vida distinta‖. R109 

―Preciso de ajuda‖. R108 

―Eu acredito na recuperação do ser humano‖. R107 

―Talvez porque as drogas é uma fonte de dinheiro‖. R106 

 ―Talves porque os empregos esta atuada é a procura que esta almentando‖. R101 

―Com Jesus é possível viver independente da situação‖. R97 

―Trabalhando‖. R96 

―As pessoas comus vevem sem vender drogas, eu também poso viver, a vida é curta, 

vendendo drogas, eu poso viver menus, sem vender drogas a possibilidade de eu 

viver mais, e felis com a conciencia lipa, não quero ser lembrado pelos meus filhos 

comu um traficante que vendia drogas que distruia famílias‖. R95 

―Creio que com Deus em nossas vidas, ele nos supre com oque precisamos‖. R94 

―Ir para a igreja abandona o crime‖. R93 

―Porque existe Jesus Cristo para nos ajudar nisso e em tudo‖. R154 

 ―Eu como muitos precisamos de ajuda mas essa ajuda nunca chega‖. R155 

―Sim porque tem muitos jeitos de ganhar dinheiro honesto‖. R147 

―Não uso mas é possível viver sem ela‖. R144 

―Mas sozinho nunca conseguiremos, por favor nos ajuda‖. R141 

Depende da atitude da pessoa‖. R140 

―Talvez depois de ter passado pela cadeia fica pior para ter um serviço de carteira 

assinada‖. R131 

―É difícil acostumar sem prazer, esbanjar dinheiro, mas  consegue só com Jesus‖. 

R126 

―Quem não gosta de dinheiro e prazer, combinação perfeita‖. R126 

―Mas as famílias tem que nos ajudar‖. R123 

―Mas o fato de gerar dinheiro rápido se torna difícil parar‖. R121 
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14 – Desistindo do comércio de drogas, você tentaria impedir que outras pessoas 

usassem drogas: 

Sim 33  R93, R94, R95, R96, R97, R98, R102, R104, R106, R107, R108, R111, R112, 

R117, R118, R120, R121, R123, R124, R126, R128, R130, RR131, R133, 

R134, R137, R140, R141, R142, R144, R146, R148, R153, R154, R156  

Não 31 R91, R92, R99, R100, R101, R103, R109, R110, R113, R114, R115, R116, 

R119, R122, R125, R127, R129, R132, R135, R136, R138, R139, R143, 

R145, R147, R149, R150, R151, R152, R155 

Não respondeu - R105. 

 

Comentário(s):  

―Não porque eu so me importo com minha família‖. R119 

―Vender droga ganha muito dinheiro e ficar doidão para meu irmão é massa demais. 

―Eu passaria o meu exemplo de vida do que eu já sofri nas drogas‖. R120 

―Vai atrás quem quiser‖. R115 

―Porque cada um é cada um, cada cabeça uma sentença‖. R114 

―Porque a droga é uma ilusão so causa destruição tanto para sua família como para 

você próprio‖. R112 

―Tentaria ajudar‖. R111 

―Cada um sabe oque é melhor para sua vida‖. R110, R116 

―Não impediria  porque todos tem sua opinião, a não ser meus filhos‖. R109 

―Hoje sei o dano que ela causa‖. R108 

―Dar conselhos porque destrui a família‖. R107 

―Eu sim, mas tem muitas pessoas que não faz o mesmo‖. R106 

―Cada um sabe oque faz‖. R101 

―A melhor arma contra drogas é a palavra e o amor de Deus‖! R97 

―Porque ela não merece oque eu já passei‖. R96 

 ―Este é meu sonho e já comesei, aqui dentro eu já to fazendo a minha parte, 

aconcelho alguns precipiantes a saírem fora do crime e do uso de drogas‖. R95 

―Pregando a palavra de Deus e mostrando a verdade‖. R94 

―Hoje sim porque estou em Cristo, antes não‖. R93 

―Apresentando Jesus Cristo para eles‖. R153 

―Mas usuário sem droga é muito agressivo‖. R154 

―Porque a droga mata, destrói família e perde amigo‖. R144 

―Pois eu perdi tudo, não tenho ninguém‖. R142 

―Pois sei que drogas, tráfico não compensa‖. R141 

―Oque não quero para mim, não desejo para ninguém‖. R140 
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―É um sonho que tenho, mas sei que nem o governo pode eliminar de uma vez‖. R126 

―As drogas não prestam‖. R123 

 

15 – Você acredita que existe recuperação de usuário de drogas dentro do presídio: 

Sim; 19 R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R100, R102, R107, R109, R110, 

R117, R119, R120, R122, R126, R127, R128, R134, R136, R140, R141, 

R142, R146, R151, R153, R156 

Não; 21 R104, R105, R106, R111, R112, R113, R114, R115, R116, R118, R130, 

R131, R132, R135, R137, R143, R144, R145, R152, R154, R155 

Talvez; 17 R91, R99, R101, R103, R108, R121, R123, R124, R125, R129, R133, 

R138, R139, R147, R148, R149, R150 

Somente por 

algum período; 2 

R118, R140 

 

Comentários: 

―Aqui tem uma igreja dentro da prisão, muito dos presos que decidem morar na igreja 

param de usar droga e também abandonam o crime, sai para a rua e nunca mais 

volta. A leitura da bíblia mexe com o pensamento das pessoas e faz o comportamento 

da pessoa mudar‖. R117 

―Eu sou prova viva, graças a Deus so Jesus Cristo liberta, basta ter fé e querer‖. R120 

―Nunca...‖ R115  

―Só enquanto tiver preso‖. R105 

―Porque o sistema não recupera ninguém aqui. É escola de aprendizagem para o 

crime, se engana quem acredita no papo furado da justiça que recupera‖. R114 

―Conheço um monte de cara que largou de usar droga aqui dentro, é como já falei 

cada um sabe oque é melhor para sua vida‖. R110  

―Eu acredito que a recuperação não se dá pelo fato de estar preso, nem tão pouco 

pelo remédio. O remédio para as drogas é amor, carinho, paciência, tratar com 

respeito, todo usuário tem consciência. Ele se entrega para as drogas por ser rejeitado 

e abandonado pela família. A família assina a sentença dele. Obs.: vários doutores 

vem aqui falar com alguns e desistem de nos ajudar, por favor não faça isso, nos 

ajude tirar dessa vida. Por favor ouça moço, apelo moça, vida está indo embora‖. 

R108   

―Precisa clínica e atendimento psicológico‖. R104 

―So dentro das alas evangélicas‖. R102 

―Desde que exista uma igreja dentro do presidio‖. R97 

―Porque Deus jamais despreza seu filho‖. R96 
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―Com certeza existe. Obs.: existe so dentro das alas evangélicas, onde os presos leem 

muito a bíblia e outros livros, tenho observado que a leitura abre a mente das pessoas, 

elas passam a ter outra visão do mundo e da própria vida. Através da opressão o 

sistema prisional não está e nunca vai corrigir, regenerar os internos. Falo isso porque 

vejo a fúria que os detentos ficam todas as vezes que algum é espancado ou agredido 

verbalmente por algum agente mal preparado, alguns agentes prisionais abusam da 

autoridade que tem, e infringem as leis jogando spray de pimenta dentro da boca e 

dos olhos dos presos. Também batem no estomago onde não deixa lesão. Esse tipo 

de tortura revolta o preso, cresce um ódio dentro do coração dos agredidos e eles se 

tornam criminosos cada vez mais, dependentes As drogas  perigoso. Na primeira 

oportunidade que tem eles descontam a agressão que sofreram em outras pessoas 

que não tem nada a ver. Isso acontece aqui dentro da prisão e aí fora. Com isso a 

sociedade paga o preso pela incompetência dos agentes prisionais e das polícias não 

preparadas. É indiscutível, é evidente que deve haver disciplinas rígidas nas prisões 

pois é moradia de rebeldes, mas também é indiscutível que os agentes prisionais tem 

que ser instruídos com mais rigor para obedecerem as leis, ao contrário, um criminoso 

está trancando os cadeados das celas. Aí o preso gera revolta, raiva, uma pessoa 

revoltada e irada não se regenera. Oque eu tenho visto, regenera as pessoas aqui é o 

estudo e a leitura de livros em especial a bíblia. Observo que as pessoas aqui mudam 

até o jeito de falar depois que começam estudar e a ler livros. Ao meu redor neste 

momento tem varias pessoas lendo a bíblia e outros livros. Alguns estão fazendo a 

tarefa da escola. Estão todos entretidos com algo bom. Tenho certeza que 

pensamentos estão sendo mudados neste momento aqui. Esta é a realidade que 

estou vivendo dentro de uma ala evangélica aqui na penitenciária Ferrugem nesta data 

de 02/05/2015. Mas nesta mesma prisão em outras alas, existem pessoas vivendo 

uma realidade totalmente ao contrário de nossa aqui. Nessas outras alas a droga corre 

solta e em razão disso os presos vivem em discórdia uns com os outros. Onde tem 

droga, tem problema, onde tem drogas não existem sonhos, as pessoas vivem 

vegetando em meio a tribulação. Nessas alas poucos estudam, quase ninguém le 

livros. A maioria desses presos ao sair para liberdade logo cometem crimes e 

retornam pra prisão. Pelo que tenho visto nos muitos anos que estou preso entendo e 

não tenho dúvidas que a única forma de um preso se regenera é através do estudo, da 

leitura de livros e de oportunidade de trabalho dentro do sistema prisional colocando 

cursos profissionalizantes para todos, pois aqui so tem para alguns. Obs.: incentivem a 

leitura e os estudos pois isso desperta sonhos bons. Agradeço a Deus por ter me dado 

a oportunidade de dizer essas palavras. Pensem nisso, os presos precisam de 

ocupação, trabalho, estudo, leitura e religião pois, mente vazia é oficina do diabo‖.R95 
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―Com Deus‖. R94 

―Só crer‖. R93 

―Jesus é a solução‖. R154 

― muita gente pensa que nóis não tem mais recuperação, mais nois só precisa de 

ajuda por favor nos ajude, queremos tanto viver como cidadão de bem, trabalhar, 

estudar, mais eu olho na televisão tanta gente se trocando por dinheiro, isso 

desanima, governo, político roubando nosso país e só quem paga é a gente que não 

tem nada. Político rouba bilhões e devolve meio milhão, o resto fica pra ele e 

engraçado, ele ainda vai embora da cadeia, isso nos revolta. Cadeia é só para quem 

usa droga e para traficantes pobres, infelizmente. Por favor nos ajude. Cadeia não 

recupera drogado‖. R155 

―Precisamos todos nós reeducandos de projetos sociais dentro do presídio. Só assim 

talvez, pessoas se recuperam e não volta pra cá‖. R131 

―É a mesma coisa de eu ganhar na mega sena acumulada e algo quase impossível 

por parte dos servidores públicos que fazem de tudo para que isso não aconteça mas 

não são todos. Só Jesus Transforma‖. R126 

―Até quando o Brasil vai continuar a mentir que o Brasil está bem, mas não está. As 

drogas estão arrebentando o nosso Brasil aos poucos. Ninguém no palácio do Planalto 

olha para isso, só quer construir cadeia. Se cadeia ajudasse  alguém não haveria mais 

cracolândia , isso é uma vergonha.  O Brasil está afundando nas drogas e quem pode 

fazer alguma coisa que são os políticos, não fazem nada, aproveitam o caos e rouba 

sem ninguém ver. Que Deus nos ajude‖. R123 

―Se tivesse uma política social voltada para esse fim de fato e verdade não em tese‖. 

R121  

 

1.4 Caracterização do questionário 

 

Tratamento de dados no software Nvivo 11 extraído do questionário aplicado 

em Presídio na Região Centro-Oeste do Brasil com os seguintes resultados: 

Quadro 47 

Lista de Categorias classificadas no questionário aplicado no presídio  

Nome Referências Criado em 
Criado 

por 

Acesso fácil 17 30/05/2019 18:40 JF 

Acredita ser possível viver sem comércio de drogas 8 30/05/2019 19:26 JF 

Corrupção 8 30/05/2019 18:45 JF 

    Servidores públicos civis e militares 8 30/05/2019 18:49 JF 

Criminalidade 4 30/05/2019 18:03 JF 
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Nome Referências Criado em 
Criado 

por 

Educação 5 30/05/2019 18:51 JF 

Escolaridade 10 30/05/2019 16:42 JF 

Família 16 30/05/2019 17:57 JF 

Ganha dinheiro fácil 19 30/05/2019 18:44 JF 

Idade dos participantes 8 30/05/2019 16:48 JF 

Idade em que iniciou comércio de drogas 20 30/05/2019 17:34 JF 

Impedir que outras pessoas usem drogas 11 30/05/2019 19:44 JF 

Impunidade 2 30/05/2019 18:44 JF 

Liberação de drogas 4 30/05/2019 17:48 JF 

    Maconha                   7 30/05/2019 17:52 JF 

    Saúde 7 30/05/2019 17:55 JF 

Mortes 8 30/05/2019 18:00 JF 

Motivos para comercializar drogas 19 30/05/2019 17:43 JF 

Novos consumidores de drogas devido comércio de 

drogas fácil 

7 30/05/2019 18:38 JF 

Novos consumidores de drogas devido tráfico mais 

atuante 

14 30/05/2019 19:10 JF 

Opções de vida 63 30/05/2019 18:02 JF 

Pessoas que incentivaram ao comércio de drogas 15 30/05/2019 17:41 JF 

Projetos de vida 24 30/05/2019 18:01 JF 

Razões para buscar drogas 15 30/05/2019 19:23 JF 

Reconhece Danos causados pelo uso das drogas 2 30/05/2019 18:06 JF 

Recuperação dentro de presídio 11 31/05/2019 20:27 JF 

Religião ajuda abandonar comércio de drogas 4 30/05/2019 18:16 JF 

    Crença 40 04/07/2019 20:59 JF 

    Conceito bíblico 19 04/07/2019 20:58 JF 

Violência 5 30/05/2019 18:05 JF 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.4.1 Nuvem de palavras 

A nuvem de palavras traz as palavras que mais aparecem no texto, sendo que 

foi usado o filtro de 20 palavras com comprimento mínimo de 5 caracteres no software 

Nvivo 11. 

 
Figura 12. Nuvem de palavras encontradas no questionário. 
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Dados recolhidos da investigação da tese. 

 

Quadro 48 

Consulta da frequência de palavras na pesquisa semiestruturada pelo software Nvivo 11 

Palavra Extensão Contagem Percentual ponderado (%) 

 

Drogas 6 96 1,24 

Pessoas 7 32 0,41 

Dinheiro 8 26 0,34 

Comércio 8 25 0,32 

Família 7 25 0,32 

Jesus 5 19 0,25 

Fácil 5 17 0,22 

Preso 5 14 0,18 

Vender 6 14 0,18 

Viver 5 14 0,18 

Ajuda 5 13 0,17 

Usuário 7 13 0,17 

Governo 7 12 0,16 

Igreja 6 11 0,14 

Religião 8 11 0,14 

Amigos 6 10 0,13 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5 Apresentação da Categorização de dados. 

  

 

 Os dados foram classificados conforme categoria pertinente à pesquisa 

desenvolvida para responder aos objetivos propostos na tese. A seguir, se apresenta 

os resultados obtidos em percentuais que o sistema Nvivo encontrou. 

 

1.5.1 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 4 referências codificadas [0,28% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 5 referências codificadas [0,31% Cobertura]: 

Quadro 49 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases - Idade dos participantes da 

pesquisa em Presídio da Região Centro-Oeste do Brasil em 2015 
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Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

 

 

 

 

Idade dos 

Participantes 

Entre 18 a 30 

anos 

Entre 18 a 30 

anos 

R1, R2, R3, R6, R9, R10, R11, R13, R14, R15, 

R16, R18, R20, R22, R23, R24, R25, R27, R28, 

R29, R31, R33, R34, R35, R36, R37, R39, R46, 

R47, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, 

R58, R59, R62, R63, R65, R66, R69, R72, R74, 

R75, R79, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, 

R89 R92, R93, R94, R96, R98, R100, R101, 

R102, R103, R104, R106, R107, R109, R111, 

R114, R115, R116, R117, R118, R119, R120, 

R122, R123, R124, R125, R126, R127, R129, 

R131, R133, R134, R135, R136, R137, R138, 

R139, R141, R142, R149, R151, R153, R154, 

R155, R156 

Entre 31 e 40 

anos 

Entre 31 e 40 

anos 

R4, R5, R7, R8, R17, R19, R21, R26, R32, R38, 

R40, R41, R42, R43, R44, R48, R49, R64, R67, 

R68, R70, R71, R73, R78, R80, R90, R95, R97, 

R99, R105, R108, R110, R112, R113, R121, 

R130, R132, R140, R143, R145, R146, R147, 

R148 

Entre 41 a 50 

anos 

Entre 41 a 50 

anos 

R12, R45, R76, R77, R152 

Entre 51 e 60 

anos 

Entre 51 e 60 

anos 

R30, R60, R61, R81, R144, R150 

Mais de 60 anos Mais de 60 

anos 

R128 

Fonte: Investigação da tese. 

 
 1.5.2 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase > - § 5 referências 

codificadas [0,66% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 5 referências codificadas [0,27% Cobertura] 

destacam: 

 

Quadro 50 

Caracterização Questionário primeira fase - Escolaridade 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

Escolaridade 

Sem escolaridade Sem formação 

escolar 

R19, R38, R77 

Ensino Básico 1ª a 4ª série R3, R5, R13, R25, R30, R32, R45, R49, 

R58, R64, R67, R70, R72, R73, R79, R82, 

R85 

Ensino 

Fundamental 

5ª a 8ª série R1, R2, R4, R6, R7, R8, R9|, R10, R12, 

R14, R15, R16, R17, R18, R20, R22, R24, 

R27, R29, R33, R35, R37, R39, R40, R41, 

R42, R44, R46, R47, R48, R50, R51, R54, 
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R55, R56, R57, R59, R60, R61, R62, R65, 

R68, R69, R74, R75, R76, R78, R84, R86, 

R90 

Ensino Médio Ensino Médio R11, R21, R23, R26, R28, R31, R34, R36, 

R43, R52, R53, R63, R66, R71, R80, R81, 

R83, R88, R89 

Ensino Superior Ensino Superior R87 

Fonte: Investigação da tese. 

 
Quadro 51 

Caracterização questionário segunda fase - Escolaridade 

Categoria  Subcategoria Descrição Participantes 

 Sem escolaridade Sem formação 

escolar 

R113, R127, R135, R136, R138, R139, 

R149, R152 

 Ensino Básico 1ª à 4ª série R95, R98, R100, R101, R102, R107, 

R110, R116, R117, R123, R128, R129, 

R131, R132, R143, R148, R150, R151 

Escolaridade  Ensino 

Fundamental 

 5ª à 8ª série R91, R92, R93, R99, R103, R104, R105, 

R108, R109, R115, R118, R119, R120, 

R126, R133, R134, R140, R141, R142, 

R145, R146, R153, R154, R156 

 Ensino Médio Ensino médio R96, R97, R106, R114, R121, R122, 

R124, R125, R130, R137, R144, R147, 

R155 

 Ensino Superior Ensino superior R94, R111, R112 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.3 <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 10 referências 

codificadas e Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase> - § 10 

referências codificadas: 

Quadro 52 

Caracterização questionário primeira fase - Idade em que iniciou comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

Idade em que iniciou 

comércio de drogas 

Infância 08 anos R70 

 11 anos R75 

Adolescência 13 anos R69, R84 

 14 anos R86 

 15 anos R29, R31, R38, R46, R65, R79, R89  

Jovens Menos de 18 

anos 

R1, R2, R3, R6, R8, R9, R10, R11, 

R13, R14, R15, R16, R18, R20, R22, 

R25, R26, R27, R33, R34, R35, R37, 

R39, R41, R43, R47, R49, R50, R52, 
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R53, R54, R55, R56, R57, R58, R62, 

R63, R66, R67, R82, R85 

 

 

Adultos 

 

Entre 18 e 30 

anos 

R5, R7, R12, R17, R19, R21, R23, 

R24, R28, R32, R36, R40, R42, R45, 

R48, R51, R59, R64, R68, R72, R73, 

R74, R83 

Entre 31 e 40 

anos 

 

R4, R44, R60, R61, R71, R76, R78, 

R80, R81 

Entre 41 e 50 

anos 

R30, R76 

 Disseram 

nunca ter 

vendido 

drogas. 

R87, R88 e R90 

 

Fonte: Investigação da tese. 

 

 
Quadro 53 

Caracterização questionário segunda fase - Idade em que iniciou comércio de drogas 

Categoria  Subcategoria Descrição  Participantes 

 

 Infância 10 anos R114 

 Adolescência 11 anos  R113, R136 

  12 anos R143 

  13 anos  R107, R117, R134 

  14 anos  R92, R140, R142 

  15 anos R123 

Idade em que iniciou 

comércio de drogas 

Jovens Menos de 18 

anos 

R91, R93, R94, R99, R100, R101, R102, 

R108, R109, R111, R112, R115, R116, 

R119, R122, R124, R126, R127, R129, 

R130, R131, R132, R135, R137, R138, 

R145, R148, R149, R151, R153, R154 

 Adultos Entre 18 e 

30 anos 

R95, R96, R97, R98, R103, R104, R106, 

R110, R118, R120, R125, R133, R139, 

R141, R146, R147, R152, R155, R156 

   Entre 31 e 

40 anos 

R121, R128, R150 

  Entre 41 e 

50 anos 

R144 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.4 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 9 referências 

codificadas [0,72% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 6 referências codificadas [0,54% Cobertura]: 
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Quadro 54 

Caracterização questionário primeira fase - Pessoas que incentivaram ao comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

  

Familiares 

Pais ou responsável legal R67 

  Irmão R20, R25, R52, R55, R56 

  Companheira R1, R5, R12, R76 

 

 

 

 

 

 

Pessoas que 

incentivaram 

ao comércio 

de drogas 

 

Amigos 

 

Amigos 

 

 

 

R2, R6, R9, R10, R13, R14, R15, 

R17, R18, R19, R20, R23, R26, R27, 

R31, R32, R34, R35, R40, R41, R42, 

R43, R44, R46, R48, R50, R51, R53, 

R54, R56, R57, R58, R59, R62, R64, 

R65, R66, R68, R69, R70, R71, R72, 

R73, R75, R76, R77, R79, R82, R83, 

R84, R85, R86, R88, R89 

  Amigos na escola R22, R69, R84 

  Incentivo dos amigos R12, R20 

 

Sozinho Sozinho 

R1, R3, R4, R7, R8, R11, R16, R21, 

R24, R28, R30, R33, R36, R37, R38, 

R39, R49, R60, R61, R63, R74, R78, 

R80, R81 

 Líder Patrão R47 

 Prostituição Prostituta R29 

Fonte: Investigação da tese. 

 

 

Quadro 55 

Caracterização questionário segunda fase - Pessoas que incentivaram ao comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 
Familiares 

Pais ou responsável legal R116, R117, R145, R148 

 Irmão R108, R135, R141, R149 

  Namorada R96 

  Sobrinho R97 
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Pessoas que 

incentivaram ao 

comércio de 

drogas 

Amigos Amigos 

R92, R93, R94, R95, R96, R100, 

R101, R104, R113, R118, R121, 

R123, R124, R125, R126, R127, 

R128, R129, R130, R133, R134, 

R136, R137, R138, R139, R140, 

R142, R143, R144, R146, R147, 

R151, R153, R154, R156 

 

 

 

 

 

Sozinho  Sozinho 

R91, R98, R99, R102, R103, 

R105, R106, R107, R109, R110, 

R111, R112, R14, R115, R119, 

R120, R122, R131, R132, R150, 

R152, R155 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.5 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 8 referências 

codificadas [0,57% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 11 referências codificadas [2,06% Cobertura]: 

 
Quadro 56 

Caracterização questionário primeira fase - Motivos para comercializar drogas 

Categoria  Subcategoria Descrição Participantes 

Motivos para 

comercializar drogas 

 Crise financeira R76 

 

Situação 

econômica 

Sustentar a família R1, R7, R14, R18, R19, R23, R25, 

R29, R33, R41, R45, R49, R56, R60, 

R64, R66, R72, R75, R77, R79, R85, 

R86, R88, R89. 

 Sustentar a si próprio R2, R17, R18, R20, R23, R26, R31, 

R34, R38, R39, R40, R43, R46, R47, 

R50, R51, R55, R57, R83, R87, R88 

Opção de 

vida 

 Vivia nas ruas R45 

Dinheiro 

Fácil 
Ter dinheiro fácil 

R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, R13, R14, R15, R16, R18, 

R19, R21, R25, R27, R28, R30, R31, 

R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, 

R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, 

R46, R48, R50, R52, R53, R54, R55, 

R56, R58, R59, R60, R61, R62, R64, 

R65, R66, R67, R68, R69, R71, R72, 

R73, R74, R75, R78, R80, R81, R82, 

R86, R88 

 Qualificação Não ter qualificação R18, R22, R27, R28, R34, R42, R56, 
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Profissional profissional R57, R59, R66, R67, R70, R76, R88, 

R89 

 

Escolaridade 

e 

Qualificação 

―Não ter oportunidade 

de estudo e de 

trabalho‖ 

R2, R4, R18, R23, R30, R53, R63, 

R72, R76, R84 

 ―Porque um estudo 

seria melhor e um 

bom emprego digno, 

honesto seria bem 

melhor‖. 

R85 

Fonte: Investigação da tese. 

 
Quadro 57 

Caracterização Questionário segunda fase - Motivos para comercializar drogas 

Categoria  Subcategoria Descrição Participantes 

 

 

Meu pai estava preso e 

eu vendia droga para ele 

na rua, sustentava a 

casa com isso. 

R117 

  Por falta de dinheiro R103 

 

Situação 

Econômica 

Sustentar a família R97, R114, R116, R117, 

R118, R128, R130, R140, 

R141, R145, R146, R147, 

R148, R149, R152 

 

 

Sustentar a si próprio R91, R95, R98, R100, R103, 

R104, R106, R111, R114, 

R115, R116, R127, R141, 

R145, R154 

Motivos para 

comercializar 

drogas 

Dinheiro Fácil Ter dinheiro fácil R92, R93, R94, R95, R96, 

R98, R99, R100, R102, R103, 

R104, R106, R107, R108, 

R109, R110, R111, R113, 

R114, R115, R116, R118, 

R120, R121, R122, R123, 

R124, R125, R126, R127, 

R129, R132, R133, R135, 

R136, R137, R138, R139, 

R140, R143, R144, R145, 

R146, R150, R151, R152, 

R153, R154, R155, R156 

 

 

―Por falta de 

oportunidade de 

trabalho‖ 

R112 

 
 

 

Desemprego 

―Muitas pessoas não tem 

uma oportunidade para 

trabalhar principalmente 

quando é um preso que 

acaba de sair de uma 

penitenciária‖.  

R142, R146 
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―Muitas pessoas não tem 

uma oportunidade para 

trabalhar principalmente 

quando é um preso que 

acaba de sair de uma 

penitenciaria‖. 

R112 

  ―Talvez porque a 

situação de serviço não 

está fácil‖. 

R118 

 Qualificação 

Profissional 

―Por não ter qualificação 

profissional‖ 

R97, R101, R112, R115, 

R132, R140, R142, R153  

 Escolaridade e 

Qualificação 

― Por não ter 

oportunidade de estudo e 

de trabalho‖. 

R99, R107, R112, R117, 

R118, R119, R128, R129, 

R131, R134, R138, R140  

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.6 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 4 referências codificadas [0,53% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 4 referências codificadas [0,05% Cobertura]: 

 
Quadro 58 

Caracterização questionário primeira e segunda fases - Acredita ser possível viver sem 

comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

Acredita ser 

possível viver sem 

comércio de 

drogas 

Possível viver sem 

comércio 
Sim 

R2, R3, R5, R6, R7, R8, R10, R11, 

R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, 

R28, R30, R31, R32, R33, R34, R35, 

R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, 

R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, 

R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, 

R60, R61, R62, R63, R64, R65, R67, 

R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, 

R75, R76, R77, R78, R80, R81, R82, 

R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, 

R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, 

R98, R102, R107, R109, R110, R111, 

R112, R113, R114, R117, R119, R120, 

R121, R123, R126, R128, R130, R133, 

R134, R136, R137, R140, R141, R142, 

R144, R145, R146, R147, R154, R155, 

R156 

Possível viver sem 

comércio 

Não R29, R79, R116, R122, R125, R132, 

R135, R139, R151 

Tem dúvida 

Talvez 

R1, R4, R9, R12, R13, R43, R44, R52, 

R66, R116, R122, R125, R132, R135, 

R139, R151, R99, R100, R101, R103, 

R104, R105, R106, R108, R115, R118, 

R124, R127, R129, R131, R138, R143, 



 

470 
 

R148, R149, R150, R152, R153 

Oportunidade de 

trabalho 

―Governo 

tratando o 

preso como 

trabalhador, 

ofertando 

trabalho‖. 

R22 

 

Autosuicídio ―Para não ver 

o mesmo si 

matando aos 

poucos‖. 

R64 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.7 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira e segunda fases> - 

Corrupção\Servidores públicos civis e militares: 

Quadro 59 

Caracterização questionário primeira e segunda fase sobre corrupção de servidores 

públicos civis e militares no comércio de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

  

 

―Grande maioria dos policiais cobram pedágio dos 

traficantes para deixar vender drogas‖. 

R71 

   ―Tem muito policial corrupto, facilita o comércio de 

drogas‖. 

R60, R71 

   ―Autoridades e governo aceitam dinheiro do 

tráfico‖. 

R62, R64 

   ―Policiais apoiam os traficantes em troca de 

dinheiro‖. 

R60, R61 

   ―Ate a polícia da segurança para alguns traficantes, 

é fácil porque a polícia ajuda‖. 

R110 

   ―A polícia fortalece o trafico de drogas‖. R107 

Corrupção Servidores 

públicos civis e 

militares 

 ―Por que? A polícia do Brasil é corrupta e faz vista 

grossa‖. 

R103 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ―Até quando o Brasil vai continuar a mentir que o 

Brasil está bem, mas não está. As drogas estão 

arrebentando o nosso Brasil aos poucos. Ninguém 

no palácio do Planalto olha para isso, só quer 

construir cadeia. Se cadeia ajudasse alguém não 

haveria mais cracolandia, isso é uma vergonha. O 

Brasil está afundando nas drogas e quem pode 

fazer alguma coisa que são os políticos, não fazem 

nada, aproveitam o caos e rouba sem ninguém ver. 

Que Deus nos ajude‖. 

R123 

Fonte: Investigação da tese. 

 



 

471 
 

1.5.8 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 2 referências 

codificadas [0,02% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 2 referências codificadas [0,02% Cobertura]: 

Quadro 60 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Liberação de drogas 

Categoria  Subcategoria  Descrição  Participantes  

 

 

 

  Sim  R1, R2, R4, R8, R9, R10, R16, R17, R20, R23, R27, 

R28, R31, R32, R49, R52, R53, R56, R57, R61, R62, 

R63, R64, R66, R78, R79, R81, R89, R92, R99, R100, 

R101, R104, R105, R110, R113, R115, R116, R122, 

R125, R127, R128, R129, R131, R132, R133, R135, 

R136, R137, R138, R139, R143, R146, R148, R149, 

R150, R151 

Liberação de 

drogas 

Legalização  Não R3, R5, R6, R7, R11, R12, R13, R14, R15, R18, R19, 

R21, R22, R24, R25, R26, R29, R30, R33, R34, R35, 

R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, 

R46, R47, R48, R50, R51, R54, R55, R58, R59, R60, 

R65, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, 

R76, R77, R80, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, 

R90, R91, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R102, R103, 

R106, R107, R108, R109, R111, R112, R114, R117, 

R118, R119, R120, R121, R123, R124, R126, R130, 

R134, R140, R141, R142, R144, R145, R147, R152, 

R153, R154, R155, R156 

Fonte: Investigação da tese. 

 

 

1.5.9 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 6 referências 

codificadas [2,09% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 9 referências codificadas [1,46% Cobertura]: 

 

Quadro 61 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Conceitos sobre dinheiro fácil na 

comercialização de drogas  

Categoria  Subcategoria Descrição Participantes 

  Ganhar dinheiro fácil e rápido. R12, R14, R36, 

R40, R47, R62, 

R64 

 

 

 

 

  ―Depois de se descobrir que se pode tirar 

uma diária de R$3.000 a R$5.000 por dia e 

saber que vai ficar 30 dias pegar um 

salario é bruto. Tratas uma família assim‖. 

R1 

   ―Lucro fácil, vida de luxo‖. R43 

   ―É bom demais ter dinheiro com a venda 

de drogas‖. 

R52 

   ―É dificil alguém que aprendeu ganhar R44 
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dinheiro com as drogas, voltar a viver com 

um salario que não e compatível com as 

nossas nessecidades basicas‖. 

Dinheiro fácil na 

comercialização de 

drogas 

Dinheiro Fácil ―Sou contra o uso de drogas. O comércio é 

só uma forma de ostentar‖. 

R44 

  ―Não porque vai desvalorizar o preço e não 

vai mais dar lucro‖. 

R103 

  ―Por que acabaria com o trafico e ia 

desvaloriza a droga‖. 

R145 

   ―O dinheiro fala mais alto‖. R99 

   ―Dinheiro fácil‖. R96 

   ―É fácil e dá muito dinheiro‖. R126 

   ―É por dinheiro e poder‖. R123 

   ―Muitas pessoas acabam fazendo para 

obter lucro fácil‖. 

R94 

   ―Por ganhar dinheiro fácil‖. R146 

   ―Talvez porque as drogas é uma fonte de 

dinheiro‖. 

R106 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.10 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 5 referências codificadas [0,92% 

Cobertura] Referência 1 - 0,13% Cobertura e <Internas\\Questionário aplicado aos 

reeducandos segunda fase categorizado> - § 2 referências codificadas [0,31% 

Cobertura]: 

 

Quadro 62 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Conceitos sobre a Liberação do uso 

de drogas  

Categoria  Subcategoria Descrição Participantes 

 

  ―Erva medicinal‖ R1, R22, R31 

  ―Só para uso da maconha‖. R2, R10, R27, 

R52, R57, R61, 

R62, R64 

  ―Ajudam no controle do sono‖. R89 

 Maconha ―Maconha, alegria, fome, calmante abre a 

mente para a sabedoria‖. 

R4 

  ―Não da droga química, mas sim da 

maconha‖. 

R104 

  ―A favor da liberação da maconha‖. R128 

  ―Acaba com a saúde das pessoas‖. R6, R19 
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  ―Dependente químico dá muito prejuízo, 

acaba com a vida‖. 

R6, R20 

Liberação do uso 

de drogas 

 ―Alivia o estresse‖. R12 

  ―Destrói a própria pessoa‖. R5 

 Drogas ―Se liberar o uso das drogas, terá mais 

recursos para o tratamento‖. 

R66 

  ―Medicação controlada não causa danos‖. R89 

  ―Pois é algo que vicia‖. R29 

  ―As drogas era tipo um remédio para mim, 

pois quando eu estava sob efeito eu ficava 

de boa, eu me acalmava mais, comia mais, 

dormia melhor, ficava de boa pois a 

maconha pra mim era um remédio...  hoje 

não uso mais tenho controle dela. E muitos 

especialistas afirmão que a canabis sátiva 

era uma erva medicinal fais bem para 

muitos também‖. 

R53 

 Tratamento 

para usuários 

―Ofertar pessoas qualificadas em 

penitenciárias para tratamento‖. 

R22 

  ―Clínica com profissionais qualificados‖. R12, R88 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.11 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 8 referências codificadas [1,93% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 8 referências codificadas [2,69% Cobertura]: 

 

Quadro 63 

Caracterização Questionário primeira e segunda fases – Danos familiares causados pela droga 

Categoria  Subcategoria  Descrição Participantes 

  ―Para não destruir mais famílias‖. R5, R7, R11, R12, R45, R72 

  ―Dar conselhos porque destrui a 

família‖. 

R107 

  ―Destrói o lar‖. R14, R19, R21, R33, R36, 

R48, R52, R55, R58, R60, 

R61, R62, R64, R85, R88 

  ―Quem mais sofre é a família‖. R16, R22, R40, R46, R71 

  ―Separa casais, deixa filhos órfãos, 

mães e pais sem filhos e desestrutura 

a família e muitas vidas são 

destruídas‖. 

R69 

  ―Gera desunião entre usuário e 

familiares‖. 

R42 
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  ―Para evitar que mais famílias sejam 

destruídas‖. 

R5, R88 

Danos 

familiares 

causados 

pela droga 

Desestrutura 

familiar 

―Impedir a família de usar‖. R7 

  ―Perda da família e danos na saúde e 

em mais confiança da sociedade tudo 

por causa das drogas‖. 

R140 

  ―Quem mais sofre é a família, a 

periferia é abandonada pelos 

governantes‖. 

R112 

  ―Destrói a família‖. R109 

  ―A droga e muita química causa 

transtorno a família‖. 

R106 

  ―Mas as famílias tem que nos ajudar‖. R123 

  ―Tenho filhos e não quero eles com 

drogas‖. 

R14 

  ―Porque a droga mata, destrói família e 

perde amigo‖. 

R144 

  ―Eu acredito que a recuperação não se 

dá pelo fato de estar preso, nem tão 

pouco pelo remédio. O remédio para 

as drogas é amor, carinho, paciência, 

tratar com respeito, todo usuário tem 

consciência. Ele se entrega para as 

drogas por ser rejeitado e abandonado 

pela família. A família assina a 

sentença dele‖. 

  R108 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.12 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 1 referência 

codificada [0,20% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 6 referências codificadas [0,94% Cobertura]. 

 

Quadro 64 

Caracterização – Danos à saúde causados pelas drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

  ―Falaria a elas os danos das drogas a saúde 

e a família‖. 

R12, R22, R40, 

R46, R47, R69, 

R74 

  ―A droga tem um poder destruidor muito 

grande‖. 

R123 

   ―Alguns tipos de drogas são muito R146 
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perigosos, outras não‖. 

Danos à saúde 

causados pelas 

drogas 

Danos à 

saúde 

―Devastador‖. R104 

   ―E porque experimenta sem saber o 

tamanho da desgraça‖. 

R104 

  ―Porque a droga é uma ilusão so causa 

destruição tanto para sua família como para 

você próprio‖. 

¶ R112 

  ―Hoje sei o dano que ela causa‖. R108 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.13 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 5 referências 

codificadas [1,48% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 3 referências codificadas [0,50% Cobertura]: 

 
Quadro 65 

Danos letais causados pela droga 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

  ―As vezes assim diminuiria os crimes de roubo 

tudo que é liberado perde um pouco a graça‖. 

R20 

  ―A droga é causa de muitas mortes‖. R16, R21, R34, 

R36, R40, R45, 

R55, R69 

  ―Morreu um familiar‖. R65 

Danos letais 

causados pela 

droga 

Morte ―Penetra no sangue da pessoa e acaba 

matando‖. 

R45 

  ―Antigamente só os caras de ―responsa‖ 

poderiam vender drogas. Hoje qualquer 

―comédia‖ pode vender isso, responde 

aumento de morte no crime‖. 

R90. 

  ―Já que o governo não combate, mas mata 

todos os traficantes‖. 

R144 

  ―Vários amigos já se foram (morte)‖. R120 

  ―Amigos que já morreram‖. R96 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.14 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 4 referências codificadas [1,58% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 15 referências codificadas [4,46% Cobertura]: 
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Quadro 66 

Caracterização - Religião ajuda abandonar comércio de drogas\Conceito bíblico 

Categoria Subcategoria Descrição  Participantes 

  ―Teria aprendido o lado bom, se eu tivesse tido uma 

religião desde criança‖. 

R60 

  ―A realidade da rua afasta até da religião‖. R66 

  ―Falando do amor de Deus para com ele‖. R3 R42, R50, 

R51, R62 

  ―É ilusão do diabo‖. R36 

  ―Não sou batizado em Igreja Evangélica antes de 

vender ou usar‖. 

R119 

  ―Porque a religião prega o amor e ensina a viver a 

vida‖. 

R114 

  ―Uma igreja sempre é bom‖. R101 

  ―Jesus é o caminho, a verdade e só ele ode nos 

libertar‖. 

R94 

Religião 

ajuda 

abandonar 

comércio de 

drogas 

Conceito 

bíblico 

―Só Jesus na vida deles para salvar‖. R93 

  ―Jesus Cristo salva e liberta‖. R154 

  ―Porque a religião ensina o bem pois o mal está aí‖. R144 

  ―O bem é pouco mas o mal tem muitos‖. R144 

  ―O tráfico jamais vai acabar pois é uma das pragas 

do livro do Apocalipse (bíblia)‖. 

R104 

  ―A melhor arma contra drogas é a palavra e o amor 

de Deus!‖ 

R97 

  ―Pregando a palavra de Deus e mostrando a 

verdade‖. 

R94 

  ―Apresentando Jesus Cristo para eles‖. R153 

  ―Aqui tem uma igreja dentro da prisão, muito dos 

presos que decidem morar na igreja param de usar 

droga e também abandonam o crime, sai para a rua 

e nunca mais volta. A leitura da bíblia mexe com o 

pensamento das pessoas e faz o comportamento da 

pessoa mudar‖. 

R117 

  ―Porque Deus jamais despreza seu filho‖. R96 

  ―...Com certeza existe. Obs.: existe so dentro das 

alas evangélicas, onde os presos leem muito a bíblia 

e outros livros, tenho observado que a leitura abre a 

mente das pessoas, elas passam a ter outra visão do 

mundo e da própria vida...‖. 

R95 

Fonte: Investigação da tese. 
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1.5.15 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 14 referências 

codificadas [8,90% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 26 referências codificadas [5,61% Cobertura]: 

Quadro 67 

Caracterização- Religião ajuda abandonar comércio de drogas\Crença 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

  ―Buscando Deus, não sobra tempo para as 

drogas‖. 

R47, R61  

  ―Não a religião mais sim Jesus Cristo que é a 

solução de toda dificuldade, problema e cura 

de toda doença‖. 

R69  

  ―Governo deveria dar exemplo‖. R71 

  ―Conheci os caminhos de Deus e descobri 

que ele preenche todo vazio que existia em 

mim, ele é o meu refugio e minha fortaleza‖. 

R20 

  ―Ainda mais quem buscam uma libertação 

interior da alma isso vem do alto da parte do 

Senhor Jesus‖. 

R41 

  ―Conheça os caminhos de Deus e vc se 

libertará de tudo‖. 

R50 

  ―Mais si eu me liberta fielmente com Deus‖. R55 

  ―Somente frequentando a ala evangélica‖. R51, R65, R75, R86 

  ―Frequentando a igreja‖. R33, R36, R38, 

R39, R61, R79 

Religião ajuda 

abandonar 

comércio de 

drogas 

Crença ―Somente na presença de Deus‖. R43, R45, R50, 

R62, R64, R69, R90 

  ―Devido a oprimição que é nas unidades 

prisional, eles falam q/ é (reeducando), disso 

não tem nada, eles oprime tanto o preso q/ o 

preso sai revoltado, se a pessoa vir para a 

Igreja é dá lugar pra Deus trabalhar em sua 

vida, ai sim,  mesmo com toda opreção q/ vir 

ele não nega Jesus e sai ―transformado‖ e 

regenerado‖ – R1―Somente um é capaz de 

mudar o ser humano Deus, hoje vejo com 

meus olhos oque ele faz em nossas vidas sim 

eu acredito em pessoas mudadas e 

recuperadas mas sim na presença de Deus‖. 

R20 

  ―Por quê sou um recuperando que venho 

todos os dia buscando a minha recuperação 

R54 
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aqui dentro tanto na parte externa como 

interna com Cristo Jesus que é o único 

libertador de todo mal como ele próprio nós 

dis em um livro por nome de João 8. Assim 

eu creio‖. 

  ―Porque dentro dos presídios tem igreja as 

igreja dos prezidio a juda muito na 

recuperação‖. 

R84 

  ―Com Deus a gente  vense‖. R128 

  ―Voce pode observa, a maioria das pessoas 

que deixão de vender drogas, e também de 

uzalas, encontrarão a força para abandona a 

venda e o conçumu na religião, a religião é 

muito importante, muito importante mesmo‖. 

R95 

  ―So Deus pode mudar a vida de uma pessoa‖. R116 

  ―Seria um apoio ideal‖. R120 

  ―Deus pode fazer qualquer coisa‖. R110 

  ―Ajuda muito‖. R109 

  ―Ajudaria muito sim‖. R107 

  ―Quem tem Deus não usa drogas‖. R104 

  ―Sem dúvidas, eu já faço parte de uma! É so 

Jesus!‖ 

R97 

  ―Sem sombra de dúvidas‖. R96 

  ―Totalmente, porque pela fé em Cristo tudo é 

possível‖. 

R156 

  ―Eu mesmo tenho 2 anos que aceitei Jesus, é 

2 anos sem drogas‖. 

R141 

  ―Só Jesus é a saída‖. R126 

  ―Acredito que Deus vai me ajudar‖. R123 

  ―Tudo posso naquele que me fortalece, Deus 

liberta nós de todo mal‖. 

R111 

  ―Com Jesus é possível viver independente da 

situação‖. 

R97 

  ―Creio que com Deus em nossas vidas, ele 

nos supre com oque precisamos‖. 

R94 

  ―Porque existe Jesus Cristo para nos ajudar 

nisso e em tudo‖. 

R154 

  ―É difícil acostumar sem prazer, esbanjar 

dinheiro, mas consegue só com Jesus‖. 

R126 

  ―Hoje sim porque estou em Cristo, antes não‖. R93 

  ―Eu sou prova viva, graças a Deus so Jesus 

Cristo liberta, basta ter fé e querer‖. 

R120 

  ―So dentro das alas evangélicas‖. R102 

  ―Com Deus‖. R94 
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  ―Só crer‖. R93 

  ―Jesus é a solução‖. R154 

  ―É a mesma coisa de eu ganhar na mega 

sena acumulada e algo quase impossível por 

parte dos servidores públicos que fazem de 

tudo para que isso não aconteça mas não são 

todos. Só Jesus Transforma‖. 

R126 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.16 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 3 referências codificadas [0,12% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 4 referências codificadas [0,73% Cobertura]: 

 

Quadro 68 

Novos consumidores de drogas devido comércio de drogas fácil 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Novos 

consumidores de 

drogas devido 

comércio de 

drogas fácil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comércio de 

drogas fácil 

 

 

 

 

 

 

 

Sim 

 

 

 R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, R16, R18, R19, R21, R22, R24, 

R25, R26, R29, R30, R31, R32, R34, R35, R36, 

R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, 

R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, 

R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, 

R64, R65, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, 

R75, R76, R77, R78, R80, R81, R82, R85, R86, 

R87, R88, R89, R90  

R91, R92, R93, R94, R95, R96, R98, R99, R100, 

R101, R102, R103, R104, R105, R107, R108, 

R109, R110, R111, R112, R116, R117, R118, 

R120, R122, R124, R126, R128, R129, R130, 

R131, R132, R133, R134, R136, R137, R140, 

R141, R142, R144, R145, R146, R147, R151, 

R152, R153, R154 

  Não R9, R17, R20, R23, R24, R25, R27, R28, R33, R66, 

R67, R79, R83, R84 

   R97, R106, R113, R114, R115, R119, R123, R125, 

R127, R135, R138, R139, R143, R148, R149, 

R150, R155, R156 

Fonte: Investigação da tese. 

 

Quadro 69 

Conceitos sobre novos consumidores de drogas devido comércio de drogas fácil 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

   ―Aumento populacional‖. R1 
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Novos consumidores de 

drogas devido comércio de 

drogas fácil 

 

Comércio de 

drogas fácil 

―Porque é fácil eu não estaria 

preso‖. 

R119 

  ―Não é a droga que esta atuada, é 

a procura que está aumentando‖. 

R101 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.17 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 4 referências 

codificadas [0,23% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 10 referências codificadas [1,71% Cobertura]: 

Quadro 70 

Novos consumidores de drogas devido tráfico mais atuante 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

 

 

 

Novos 

consumidores de 

drogas devido 

tráfico mais atuante 

 

Tráfico mais 

atuante 

 

 

Sim   R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, 

R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, 

R22, R24, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, 

R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, 

R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, 

R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, 

R61, R62, R63, R64, R65, R68, R69, R70, R71, 

R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R80, R81, 

R82, R85, R86, R87, R88, R89, R90 

 Sim R91, R93, R94, R95, R96, R98, R99, R100, R102, 

R103, R105, R107, R108, R109, R110, R111, 

R112, R114, R116, R117, R118, R119, R120, 

R121, R122, R123, R124, R126, R128, R129, 

R130, R131, R132, R133, R134, R136, R137, 

R140, R141, R142, R144, R145, R146, R147, 

R151, R152, R153, R154, R156 

  Não R92, R101, R106, R113, R115, R125, R127, 

R135, R138, R139, R143, R148, R149, R150, 

R155 

  Não R10, R23, R25, R34, R66, R67, R79, R83, R84 

Fonte: Investigação da tese. 

 

Quadro 71 

Conceito sobre novos consumidores de drogas devido tráfico mais atuante 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

 

 

 

Conceitos 

sobre novos 

 ― Cada dia tem mais traficante‖. R111 

  ―Aumento de usuários‖. R14 

  ―Muito atuante‖. R4, R18, R34 

  ―A melicia está cada vez dominando mais‖. R111 

 ―Sim porque tem muito‖. R109 

Tráfico atuante ―De cada 10 pessoas 8 tem ou já teve algum R108 
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consumidores 

de drogas 

devido tráfico 

mais atuante 

tipo de envolvimento com droga‖. 

 ―O trafico está evoluindo cada dia mais‖. R107 

 ―Muito atuante‖. R96 

 ―Sim porque a comercialização de drogas está 

maior, por isso muitas pessoas começam a 

sentir curiosidade de experimentar e acabam 

vacilando‖. 

R156 

 ―Em todas as esquinas tem um 

desqualificado‖. 

R144 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.18 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 7 referências 

codificadas [1,76% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 8 referências codificadas [1,66% Cobertura]: 

Quadro 72 

Razões para buscar drogas - primeira fase 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

Razões para buscar 

drogas 

Falta de diálogo Falta de diálogo dentro de 

casa 

R12, R17, R19, R20, R25, 

R27, R32, R35, R47, R48, 

R49, R50, R51, R60, R61, 

R68, R73, R75, R84  

Brigas familiares Brigas familiares R16, R17, R18, R20, R22, 

R28, R33, R37, R40, R41, 

R42, R45, R46, R50, R51, 

R53, R54, R60, R61, R70, 

R72, R75, R77, R81, R84, 

R86 

Destemido Mostrar aos amigos que 

não tem medo de nada 

R2, R5, R12, R15, R17, 

R20, R29, R31, R33, R46, 

R50, R51, R56, R67, R71, 

R73, R80, R82, R89, R90 

Prazer 

Sensação de prazer R1, R3, R6, R8, R9, R10, 

R11, R12, R14, R17, R20, 

R21, R23, R24, R31, R33, 

R34, R36, R38, R39, R40, 

R43, R44, R45, R46, R50, 

R51, R52, R53, R55, R63, 

R65, R66, R69, R74  

 ―As drogas não são boas 

eu não aconselho niguem 

a usar, pois entrei nas 

drogas para buscar algo 

melhor comesei de forma 

pouco axando que eu não 

iria viciar, quando abri os 

olhos ela já me dominava, 

tipo eu gostava da 

R53 
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sensação, de curti o 

momento, da adrenalina, 

e é isso mais eu sabia 

que eu consegui parar‖. 

―No começo é gostoso, 

depois só desgraça‖ . 

R97 

Desconhecimento 

dos danos 

Desconhecimento dos 

danos da droga 

R4, R7, R13, R17, R20, 

R26, R30, R51, R56, R57, 

R58, R59, R62, R64, R67, 

R69, R76, R78, R79, R83, 

R85, R87, R88 

Fonte: Investigação da tese. 

 
Quadro 73 

Razões para buscar drogas - segunda fase 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razões para buscar 

drogas 

Falta de diálogo Falta de diálogo dentro de 

casa 

R91, R94, R95, R96, 

R99, R103, R110, R115, 

R117, R120, R124, 

R127, R128, R129, 

R131, R132, R138, 

R140, R146, R148, 

R150, R151, R153 

Brigas familiares Brigas familiares R91, R95, R99, R100, 

R103, R115, R127, 

R128, R129, R136, 

R138, R139, R140, 

R143, R146, R150, R153 

Destemido  Mostrar aos amigos que 

não tem medo de nada 

R92, R93, R94, R105, 

R108, R113, R125, 

R135, R140, R149, R154 

 

 

 

 

Prazer 

Sensação de prazer R93, R94, R95, R98, 

R101, R105, R111, 

R114, R115, R116, 

R118, R120, R121, 

R122, R123, R126, 

R134, R135, R137, 

R139, R140, R142, 

R143, R145, R146, 

R147, R149, R151, 

R152, R154, R155 

  ―Alívio do estresse 

fumando maconha relaxa o 

corpo‖. 

R114 

  ―Quem não gosta de 

dinheiro e prazer, 

R126 
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combinação perfeita‖. 

  ―Também porque é 

gostoso a sensação de 

ficar noiado e doidão‖. 

 

R116 

 Desconhecimento 

dos danos 

Desconhecimento dos 

danos da droga 

R97, R102, R104, R106, 

R107, R109, R112, 

R119, R130, R131, 

R133, R141, R144, 

R146, R156 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.19 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 7 referências codificadas [1,05% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 4 referências codificadas [0,38% Cobertura]: 

 

Quadro 74 

Tentar impedir que outras pessoas usem drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

Impedir 

que 

pessoas 

usem 

drogas 

Impedir uso de 

drogas 

Sim R2, R3, R5, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R14, 

R15, R16, R19, R20, R21, R22, R23, R24, 

R25, R26, R27, R30, R31, R32, R34, R35, 

R36, R37, R38, R40, R41, R42, R43, R44, 

R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R53, 

R54, R55, R61, R62, R63, R64, R65, R67, 

R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, 

R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, 

R84, R85, R86, R87, R88, R90      

 Sim R93, R94, R95, R96, R97, R98, R102, R104, 

R106, R107, R108, R111, R112, R117, R118, 

R120, R121, R123, R124, R126, R128, R130, 

RR131, R133, R134, R137, R140, R141, 

R142, R144, R146, R148, R153, R154, R156 

Não impedir 

uso de drogas 

Não R1, R4, R9, R13, R17, R18, R28, R29, R33, 

R52, R66 

 R91, R92, R99, R100, R101, R103, R109, 

R110, R113, R114, R115, R116, R119, R122, 

R125, R127, R129, R132, R135, R136, R138, 

R139, R143, R145, R147, R149, R150, R151, 

R152, R155 

Dúvida sobre 

impedir uso de 

drogas 

Talvez R39, R56, R57, R58, R59, R60, R89 

Prevenção ao 

uso de drogas 

―Mesmo quando 

vendia dava conselho 

para não usar‖. 

R2, R4 
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Desilusão ―Droga só traz 

prejuízo‖ 

R6 

Recuperação   ―Consegui tirar uma 

moça de 14 anos 

dessa vida, e 

pretendo tirar muito 

mais‖. 

R11 

 Conscientizaçã

o  

―Para ninguém 

passar o que eu 

estou passando‖. 

R14, R16 

  ―Porque ela não 

merece oque eu já 

passei‖. 

R96 

 Indiferença ―Não porque eu so 

me importo com 

minha família‖.  

R119 

Fonte: Investigação da tese. 

 
1.5.20 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 8 referências codificadas [2,46% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 16 referências codificadas [3,84% Cobertura]: 

 
Quadro 75 

Caracterização - Projetos de vida que o usuário tem 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

 

 

Projetos de vida que 

o usuário tem 

Desilusão 

―Acaba com o sonho das pessoas‖. R29 

―Pois acabou com a minha vida‖. R134 

―Pois eu perdi tudo, não tenho 

ninguém‖. 

R142 

―É um sonho que tenho, mas sei que 

nem o governo pode eliminar de uma 

vez‖. 

R126 

Prejuízos 

psicológicos 

―Nunca mais será a mesma pessoa na 

vida. Sempre terá uma dificuldade com 

os objetivos e sem perspectiva‖. 

R34 

―Caminho que muita das vezes não tem 

volta, as suas consequencias são muito 

desastrosas‖. 

R43 

―A vida está difícil hoje em dia‖. R66 

 ―Não pois não vivemos em paz e so 

desgraça na noça vida‖. 

R29 

Transferência de 

responsabilidade 

A culpa é da sociedade, afeta as 

necessidades e desejos. 

R17 

Perspectivas 

―Quando deixamos essa vida, a mente o 

sub consiente que gera prazer começa 

analisar que tudo que fez foi em vão e 

R34 
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passa a ter novos objetivos de vida com 

serviço onestamente‖. 

―Ser exemplo de mudança, tráfico é em 

vão‖. 

R34 

―Também a ajuda governamental com 

trabalho‖. 

R103 

―Sim trabalhando tendo uma vida 

distinta‖. 

R109 

―Tendo maior oportunidade de trabalho‖. R120 

― Trabalhando‖. R96 

 ―Talvez depois de ter passado pela 

cadeia fica pior para ter um serviço de 

carteira assinada‖. 

R131 

Conscientização 

―Porque pode destruir mais vidas‖. R154 

―Destrói sonhos‖. R128 

―Porque tudo que a droga me deu ela 

tomou de volta‖. 

R112 

―Preciso de ajuda‖. R108 

―Eu acredito na recuperação do ser 

humano‖. 

R107 

―Eu como muitos precisamos de ajuda 

mas essa ajuda nunca chega‖. 

R155 

 ―Eu passaria o meu exemplo de vida do 

que eu já sofri nas drogas‖. 

R120 

 ―Precisamos todos nós reeducandos de 

projetos sociais dentro do presídio. Só 

assim talvez, pessoas se recuperam e 

não volta pra cá‖. 

R131 

 ―Se tivesse uma política social voltada 

para esse fim de fato e verdade não em 

tese‖. 

R121 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.21 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 27 referências codificadas 

[7,62% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 36 referências codificadas [12,71% Cobertura]: 

Quadro 76 

Caracterização - Opções de vida de usuário de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 Opção Imposta 

– coação 

―Muitas vezes não é o que queremos faze 

mais temos que faze‖. 

R33 

 Opta pela 

droga 

―Tirava da família para sustentar o vício‖. R87 

 ―Preferem vender droga do que trabalhar‖. R5 
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 ―Porque através de um da família, outros 

podem viciar e vender drogas‖. 

R119 

 ―Rouba a família, mata, faz tudo pela droga‖. R114 

 ―Eu uso e achava bom‖. R111 

Situações em que 
o usuário opta 

pela droga 
 

―Os consumidores são pessoas de 15 a 30 

anos‖. 

R106 

 

Fuga 

―São refúgios do sofrimento da vida‖. R20, R34 

 ―A sociedade é oprimida, e sua opressão se 

transforma em angustia, tristeza, ou falta, 

necessidade, bem isto é o começo das 

drogas‖. 

R17 

 

Vida fácil 

―Usar ou vender drogas torna tudo fácil, mas 

é ilusão‖. 

R21 

 ―Aparece pela ilusão, inveja vê o parceiro se 

acabando, e que termina com sua vida 

primeiro do que  ele  alguns, por exemplos 

dos pais até mesmo pela situação‖. 

R33 

 
 

 

 

 

Aventura 

―As pessoas procuram novas sensações‖. R66 

 ―Por que a onda do bagulho é usar 

escondido, que graça teria ser liberado se a 

adrenalina é ficar ligeiro com a policia, além 

do mais aí que o governo ia roubar mais 

imposto do povo‖. 

R114 

  ―Os jovens frequentando as festas mais 

cedo, daí vem a prostituição e as drogas‖. 

R99 

 

 

 

 

Trabalho 

―Só trabalhando honestamente podemos 

viver‖. 

R5, R87 

 ―Porque condo agente quer trabalhar se 

encontra emprego‖. 

R61 

 ―Ganhando dinheiro digno sem prejudica o 

proscimo‖. 

R64 

 
 

―Sim porque tem muitos jeitos de ganhar 

dinheiro honesto‖. 

R147 

  

Determinação 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Basta ter atitude‖. R10, R46 

 ―Erguer a cabeça e trabalhar honestamente‖. R32 

 ―Não precisa de droga para viver‖. R47 

 ―Ai é uma opinião própria, tem que sair de si 

mesmo ninguém conseguiria fazer uma 

pessoa parar de uza-la‖. 

R1 

 ―Eu acredito so você querer buscar Deus 

fielmente e trabalhar com suas propia mão‖. 

R62 

 ―Hoje em dia é muito fácil viver uma vida 

digna. Basta se entregar de corpo e alma a 

R21 
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Determinação 

Jesus, ele é a saída‖. 

 ―Ninguém consegue que outra pessoa pare 

de usar‖. 

R89 

 ―Decisão própria sem interferência de 

ninguém‖. 

R65 

 ―Tomando atitude definitiva para recuperar‖. R10, R17, 

R29, R32, 

R41, R56, 

R57, R87 

 ―So ajuda sua opinião própria‖. R115 

 ―Cada um sabe oque faz‖. R143 

 ―Já vi vários amigos parar de usar pela 

igreja‖. 

R108 

Situações em que 
o usuário opta 

pela droga 
 

―Tudo que ajuda a estar envolvendo a mente 

e dando uma ocupação para as pessoas 

com certeza é uma grande ajuda‖. 

R112 

 ―Mas a pessoa que quer mudar, muda ate 

sem ajuda de religião‖.  

R106 

 ―Vai depender da pessoa porque trabalhar é 

uma merda de salario do Brasil não dá para 

sustentar nem a si próprio‖. 

R102 

 ―Porque a escolha é minha‖. R99 

 ―Talvez se a pessoa quiser essa mudança‖. R153 

 ―Basta o primeiro passo de si mesmo‖. R140 

 ―Cada um é capaz de fazer oque quiser‖. R115 

 ―Depende da atitude da pessoa‖. R140 

 ―Porque cada um é cada um, cada cabeça 

uma sentença‖. 

R114 

 ―Vai atrás quem quiser‖. R115 

 ―Aonde quer que formos haverá drogas, 

temos que ter opinião para não se  

envolver‖. 

R141 

 ―Não uso mas é possível viver sem ela‖. R144 

 ―Oque não quero para mim, não desejo para 

ninguém‖. 

R140 

 

Desemprego 

 

―Falta oportunidade de emprego‖.  R12 

 ―As vezes as pessoas não acham 

oportunidade para arrumar um serviço e 

acaba achando nas drogas a única solução‖. 

R112 

  ―Ajudar o próximo‖.  R10, R54, R56 

  

 

 

 

―Aconselharia as pessoas para não 

procurarem solução no caminho das drogas. 

Muito sofrimento‖.  

R41, R43, 

R71, R84, R87 

 ―Convidar para sair das drogas, apresentar R20 
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Prevenção Deus e ajudar‖. 

 ―Ajudar de alguma forma para não acontecer 

isso, mas não impediria‖. 

R33 

  ―Este é meu sonho e já comesei, aqui dentro 

eu já to fazendo a minha parte, aconcelho 

alguns precipiantes a saírem fora do crime e 

do uso de drogas‖. 

R95 

Situações em que 
o usuário opta 

pela droga 
 

Repulsa 

―Sempre tive raiva de droga, morava na 

zona sul de SP quando eu tinha uns 15 

anos, ―nóis‖ queria matar os ―nóia‖ que 

fumava crack. É uma miséria‖.  

R90 

 Inferioridade ―Claro que não, quem sou eu para fazer 

alguém desistir‖.  

R52 

 

Arrependiment

o 

―Não jamais. Pois as drogas destroem as 

pessoas. Quando eu vendia eu já sabia 

disso mas estava cego. Eu só pensava em 

ganhar mais e mais dinheiro. Não parava pra 

pensar nas vidas, nas famílias que meu 

negócio estava destruindo. Comecei ler a 

Bíblia na cadeia. E ao saber  oque Deus 

pensa eu me arrependo do fundo do meu 

coração de tudo de errado que já fiz, sinto 

nojo do meu passado, eu estava cego. Hoje 

sou evangélico, moro na ala evangélica com 

outros 200 e poucos homens que também 

mudaram. Nunca mais vendo droga, nem 

mato ninguém‖.  

R95 

 ―Só destruição‖.  R107 

 

Qualificação 

―Porque não tem um grau de escolaridade 

para pegar um bom emprego e qual pessoa 

paga aluguel, água, luz, faz compra, paga 

farmácia e consegue viver com uma merda 

de salario mínimo‖.  

R114 

 

 

 

 

 

Opção 

―Todas as coisas que levam ao mal são 

fáceis‖.  

R94 

 ―Envolvimento com pessoas erradas‖. R119 

 ―Cada um vai atrás do que quer em qualquer 

lugar‖.  

R115 

  ―Tenho filho e não quero que vire usuário‖.  R119 

Situações em que 
o usuário opta 

pela droga 
 

―As pessoas comus vevem sem vender 

drogas, eu também poso viver, a vida é 

curta, vendendo drogas, eu poso viver 

menus, sem vender drogas a possibilidade 

de eu viver mais, e felis com a conciencia 

R95 
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lipa, não quero ser lembrado pelos meus 

filhos comu um traficante que vendia drogas 

que distruia famílias‖.  

 ―Ir para a igreja abandona o crime‖.  R93 

  ―Cada um sabe oque é melhor para sua 

vida‖. 

R110, R116 

  ―Não impediria porque todos tem sua 

opinião, a não ser meus filhos‖. 

R109 

  ―Cada um sabe oque faz‖. R101 

 Tratamento ―Mas sozinho nunca conseguiremos, por 

favor nos ajuda‖.  

R141 

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.22 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira e segunda fases > - § 5 

referências codificadas [0,66% Cobertura]: 

Quadro 77 – Caracterização - Conceitos sobre Educação 
Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

Educação 

Ensino Público ― Ensinar nas escolas públicas a não usar 

drogas‖.  

 R85 

Acesso à droga  ―Droga nas portas de escola e na escola‖.   R50 

Profissionais 

qualificados 

sobre o 

assunto 

 ―Formação acadêmica‖.   R89 

Prevenção ―Fazer palestras educativas para impedir o 

uso‖.  

 R85 

Leitura 

―Pelo que tenho visto nos muitos anos que 

estou preso entendo e não tenho dúvidas 

que a única forma de um preso se regenera 

é através do estudo, da leitura de livros e de 

oportunidade de trabalho dentro do sistema 

prisional colocando cursos 

profissionalizantes para todos, pois aqui so 

tem para alguns. Obs.: incentivem a leitura e 

os estudos pois isso desperta sonhos bons. 

Agradeço a Deus por ter me dado a 

oportunidade de dizer essas palavras. 

Pensem nisso, os presos precisam de 

ocupação, trabalho, estudo, leitura e religião, 

pois mente vazia é oficina do diabo‖. 

R95 

Fonte: Investigação da tese. 
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1.5.23 - <Internas\\Caracterização Questionário primeira fase> - § 5 referências 

codificadas [1,09% Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos 

segunda fase categorizado> - § 12 referências codificadas [2,17% Cobertura]: 

 
Quadro 78 

Caracterização - Acesso fácil às drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

  ―Qualquer lugar tem‖. R4, R5, R16, R22, R61 

   ―Facilidade‖. R43, R45, R46, R50, R51, R52, 

R55, R75, R87, R90 

  ―Está em qualquer lugar algo 

popular‖. 

R16, R21, R22, R36, R40 R41, 

R42, R46, R47, R52, R53, R54, 

R55, R85 

  ―Droga é barata‖. R29 

  ―Qualquer pessoa oferece droga 

para te ver numa pior‖. 

R87 

  ―Porque todo lugar tem drogas‖.  R109 

  ―As drogas estão em toda parte.  R105 

  Sim porque hoje as drogas 

estão em todo lugar‖.  

R101 

Acesso 

fácil às 

drogas 

Acessível ―Qualquer criança compra droga 

fácil‖.  

R99 

  ―A droga está ilimitada, não 

existe fronteiras‖. 

R97 

  ―Todas as ruas tem um biribero 

vendendo biriba‖.  

R93 

   ―Eu acho muito fácil‖.  R154 

  ―E não tem como parar, são 

crianças, jovens, velhos ate 

policiais‖.  

R141 

   ―Está em cada esquina e acaba 

atraindo mais os usuários na 

reativação‖.  

R140 

  ―Consumidores aparecem. 

simplesmente porque existem 

as drogas‖.  

R97 

  ―Está em toda parte‖.  R140 

  ―As drogas já chegaram na 

classe alta‖. 

R123 

Fonte: Investigação da tese. 
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1.5.24 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 1 referência codificada [0,10% 

Cobertura] e Referência 1 - 0,10% Cobertura e <Internas\\Questionário aplicado aos 

reeducandos segunda fase categorizado> - § 4 referências codificadas [11,34% 

Cobertura]: 

Quadro 79 

Caracterização - Violência em consequência das drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

Violência 

Violência 

―Aumento da violência‖. R47 

―Ela trais muita violência‖. R108 

―Chega de violência, temos que acabar com 

as drogas‖. 

R141 

Abstinência de 

drogas 

―Mas usuário sem droga é muito agressivo‖.  R154 

Maus tratos 

dentro da 

unidade 

prisional 

―Através da opressão o sistema prisional não 

está e nunca vai corrigir, regenerar os 

internos. Falo isso porque vejo a fúria que os 

detentos ficam todas as vezes que algum é 

espancado ou agredido verbalmente por 

algum agente mal preparado, alguns 

agentes prisionais abusam da autoridade 

que tem, e infringem as leis jogando spray 

de pimenta dentro da boca e dos olhos dos 

presos. Também batem no estomago onde 

não deixa lesão. Esse tipo de tortura revolta 

o preso, cresce um ódio dentro do coração 

dos agredidos e eles se tornam  criminosos 

cada vez mais, dependentes As drogas  

perigoso. Na primeira oportunidade que tem 

eles descontam a agressão que sofreram 

em outras pessoas que não tem nada a ver. 

Isso acontece aqui dentro da prisão e aí 

fora. Com isso a sociedade paga o preso 

pela incompetência dos agentes prisionais e 

das polícias não preparadas‖. 

 

Qualificação 

dos 

profissionais 

de segurança 

―É indiscutível, é evidente que deve haver 

disciplinas rígidas nas prisões pois é 

moradia de rebeldes, mas também é 

indiscutível que os agentes prisionais tem 

que ser instruídos com mais rigor para 

obedecerem as leis, ao contrário, um 

criminoso está trancando os cadeados das 

celas‖. 

 

 
Escolaridade 

―Aí o preso gera revolta, raiva, uma pessoa 

revoltada e irada não se regenera. Oque eu 

R95 
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tenho visto, regenera as pessoas aqui é o 

estudo e a leitura de livros em especial a 

bíblia. Observo que as pessoas aqui mudam 

até o jeito de falar depois que começam 

estudar e a ler livros. Ao meu redor neste 

momento tem varias pessoas lendo a bíblia 

e outros livros. Alguns estão fazendo a 

tarefa da escola. Estão todos entretidos com 

algo bom. Tenho certeza que pensamentos 

estão sendo mudados neste momento aqui. 

Esta é a realidade que estou vivendo dentro 

de uma ala evangélica aqui na penitenciária 

XXXX nesta data de 02/05/2015. Mas nesta 

mesma prisão em outras alas, existem 

pessoas vivendo uma realidade totalmente 

ao contrário de nossa aqui. Nessas outras 

alas a droga corre solta e em razão disso os 

presos vivem em discórdia uns com os 

outros. Onde tem droga, tem problema, onde 

tem drogas não existem sonhos, as pessoas 

vivem vegetando em meio a tribulação. 

Nessas alas poucos estudam, quase 

ninguém le livros. A maioria desses presos 

ao sair para liberdade logo cometem crimes 

e retornam pra prisão‖.  

Fonte: Investigação da tese. 

 

1.5.25 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 1 referência codificada [0,13% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 1 referências codificadas [0,39% Cobertura]: 

Quadro 80 
Caracterização - Conceitos dos participantes sobre Impunidade 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

  ―Traficantes não são punidos‖. R6 

Impunidade Impunidade ―A justiça é muito precária, falta de 

interesse do governo. O governo não 

está nem ai para nada‖. 

R120 

Fonte: Investigação da tese. 
 
 

1.5.26 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 4 referências codificadas [0,17% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 7 referências codificadas [1,02% Cobertura]: 

 
Quadro 81 
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Caracterização - Opiniões sobre Recuperação dentro do presídio 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

 

 

 

 

Recuperação 

dentro de 

presídio 

 

Há 

recuperação 
Sim 

R2, R3, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R15, R16, 

R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R30, R31, 

R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, 

R42, R43, R44, R45, R46, R47, R50, R51, R53, R54, 

R55, R56, R57, R59, R60, R61, R62, R65, R69, R70, 

R71, R72, R73, R74, R77, R78, R83, R84, R85, R86, 

R87, R90 R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R100, 

R102, R107, R109, R110, R117, R119, R120, R122, 

R126, R127, R128, R134, R136, R140, R141, R142, 

R146, R151, R153, R156 

Não há 

recuperação 
Não 

R1, R18, R27, R28, R49, R52, R58, R64, R66, R67, 

R68, R76, R80, R81, R82, R104, R105, R106, R111, 

R112, R113, R114, R115, R116, R118, R130, R131, 

R132, R135, R137, R143, R144, R145, R152, R154, 

R155 

Talvez Talvez 

R4, R12, R13, R14, R17, R53, R63, R75, R79, R88, 

R89, R91, R99, R101, R103, R108, R121, R123, 

R124, R125, R129, R133, R138, R139, R147, R148, 

R149, R150 

Recuperação 

dentro de 

presídio Algum Período 

―Somente 

por algum 

período‖ 

R28, R29, R48, R118, R140 

 
Somente 

preso 

―Só 

enquanto 

tiver preso‖. 

R105 

 

Aprendizagem 

para o crime 

―Porque o 

sistema não 

recupera 

ninguém 

aqui. É 

escola de 

aprendizage

m para o 

crime, se 

engana 

quem 

acredita no 

papo furado 

da justiça 

que 

R114 
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recupera‖. 

 

Clínica 

terapêutica 

―Precisa 

clínica e 

atendimento 

psicológico‖. 

R104 

Fonte: Investigação da tese. 

 
1.5.27 - <Internas\\Caracterização Questionário > - § 2 referências codificadas [0,42% 

Cobertura] e <Internas\\Questionário aplicado aos reeducandos segunda fase 

categorizado> - § 2 referências codificadas [0,34% Cobertura]: 

Quadro 82 

Caracterização - Comentários sobre a vida de criminalidade do usuário de drogas 

Categoria Subcategoria Descrição Participantes 

Criminalidade Criminalidade 

―Aumentaria o caos em meio a sociedade‖.  R44 

―Porque a criminalidade gira em torno do 

tráfico de drogas‖. 

R46 

―A criminalidade é muito grande‖. R108 

―Está mais louco o mundo do crime, dias de 

hoje‖. 

R93 

Fonte: Investigação da tese. 
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Apêndice 2 - Entrevista aberta aplicada em comunidade terapêutica. 

 

Entrevista: 

 

1 - Quando você frequentou os bancos escolares, estudou sobre as 

consequências do uso de drogas? 

Sim                            Não 

 

2 - Você conhece programas que contribuam para mudar situações que 

estimulem ou facilitem o uso indevido de drogas? 

 

3- Conhece propagandas e quais os produtos mais utilizados ou programas 

que orientem sobre a prevenção ao uso de drogas? 

 

4- Tem acesso fácil ao tratamento e posterior prevenção ao uso de drogas? 

 

5- Você acredita que uma pessoa pode deixar de procurar a droga através de 

mídias eletrônicas nas diversas formas de alcançar as pessoas, seja pelo rádio, 

televisão, jornal e Internet? 
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Apêndice 3 - Formulário Guia aplicado na observação em comunidade 

terapêutica. 

 

Idade___________________________ Data de Nascimento ___/___/____ 

Escolaridade_____________________ 

RG n.º_________________________ CPF_____________________________  

Naturalidade_________________________________Nacionalidade______________ 

End_________________________________________________CEP_____________  

Nome do responsável para contato________________________________________  

Nome do pai __________________________________________________________ 

Nome da mãe _________________________________________________________  

Telefone (contato)________________Falar com ______________________________  

Onde foi encontrado______________Condições físicas_________________________  

Histórico______________________________________________________________ 

Encaminhado por ______________________________________________________ 

Data da internação ___/___/____                   Data saída ___/___/_____ 

Motivo da saída 

_______________________________________________________________ 

Reincidente em  ___/___/____                       Data saída ___/___/_____ 

Chegada por:   resgate (  )    abordagem (  )     família (  )    encaminhamento (  ) 

Número de internações________ Local _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Data de Exames de sangue, urina e fezes ___/____/____ 

Resultados dos exames: 

Hemograma _______  Colesterol_________BAAR _________Transaminase 

________________________ Fezes______Urina _____________ HIV___________  

VDRL _________________ Tipo Sanguíneo______ 

 

Tratamentos efetuados: 

(  ) Psicologia - Nome do Profissional_____________________________________ 

(  ) Clínico  -  Nome do Profissional_______________________________________ 

(  ) Psiquiatria Caps - Nome do Profissional_________________________________ 

(  ) Psiquiatria Particular -  Nome do Profissional____________________________ 

(  ) Dentário - Nome do Profissional_______________________________________ 

Data início tratamento com Psicólogo ______/____/____    Retorno  semanal 

Data início tratamento com Médico Clínico____/____/___Data Retorno ___/____/____ 

Data início tratamento com Psiquiatra ___/____/____  Data Retorno _____/____/____ 
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Data início tratamento com Dentista ____/____/____  Data Retorno _____/____/____ 

Medicamentos receitados pelos profissionais de saúde:  

Psiquiatra  (  )              Clinico (  )                Dentário (  ) 

_____________________________________________________________________ 
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Apêndice 4 - Questionário sobre prevenção ao uso de drogas e álcool, método 

Survey. 

 

Investigadora: Janecler Foppa – UTAD - Portugal 

Pedimos a vossa colaboração, mesmo que não seja toxicômano ou alcoólatra, 

respondendo adiante a um conjunto de questões, com a duração aproximada de 10 

minutos.  

As respostas ao questionário são completamente ANÔNIMAS, serão tratadas apenas 

coletivamente e usadas somente para fins de investigação científica no Doutoramento 

na Universidade Trás os Montes e Alto Douro – UTAD. 

A sua participação somente será válida se responder a todas as questões, podendo, 

no entanto, desistir da participação a qualquer momento. 

Agradecemos que tente responder a todas as questões e que se certifique de que não 

deixou respostas em branco. 

Muito obrigada pela sua disponibilidade e colaboração! 

1  - Sua idade é: 

(  ) Até 15 anos 

(  ) entre 18 e 30 anos; 

(  ) entre 31 e 40 anos; 

(  ) entre 41 e 50 anos; 

(  ) maior que 51 anos; 

 

 

2 - Seu grau de escolaridade é: 

(  ) sem formação escolar; 

(  ) ensino médio; 

(  ) ensino superior; 

(  ) mestrado; 

(  ) doutorado. 

(  ) Outra 

 

  

3 – Sexo: 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

 

4- Sua nacionalidade é: 

(  ) Brasileira 

(  ) Outra 
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5- Para você, a administração pública utiliza a mídia eletrônica para prevenção ao uso 

de drogas e álcool? 

(  ) Sim              (  ) Não 

 

6- Você conhece ações públicas voltadas ao uso da mídia, como órgão consultivo, 

assistente e orientador objetivando a conscientização e a prevenção ao uso de drogas 

e álcool? 

(  ) Sim                  (  ) Não 

 

7 – Você conhece programas que contribuam para mudar situações que estimulem ou 

facilitem o uso indevido de drogas? Se sim, escreva o nome: 

_____________________________________________________________________ 

 

8 – As instituições de ensino possuem disciplinas de educação preventiva às drogas e 

ao álcool? 

_____________________________________________________________________  

 

9 – Na sua opinião, o dependente químico ou alcoolista é pessoa que precisa ser 

assistida ou tratada por terceiros ou ele para quando quer? 

(  ) Assistida 

(  ) Tratada por terceiros 

(  ) Ele para quando quer 

 

10 – Você acredita na recuperação de toxicômano? 

(  ) Sim             (  ) Não 
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Apêndice 5 – Pesquisa na TV Cultura – São Paulo - Programa educativo de 

prevenção às drogas. 

 

Pesquisa direcionada a Central de Atendimento da TV Cultura via e-mail com 

as seguintes questões: 

1. A TV Cultura possui alguma programação voltada para a educação preventiva 

sobre uso das drogas? 

2. Há ou houve na grade de programação esse tipo de educação, em que período 

ocorreu, como e de que forma ocorreu?  

3. Quais foram os recursos utilizados? 

4. Houve uso da estética da recepção na programação? 


