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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a atual legislação sobre a Lei de drogas 

(Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006), que encontra-se em votação no Supremo Tribunal 

Federal. Compreendendo o sistema adotado pelo Brasil em relação ao porte e uso de drogas 

como falho, faz-se necessário escutar os anseios dos atores deste cenário, entender possíveis 

malefícios e benefícios causados pelo uso da droga e suas implicações sociais. É necessário 

ainda adentrar na opinião dos ministros a respeito do tema, visto o poder de decisão que os 

mesmos detêm. Por ser esta uma questão polêmica e ainda pouco refletida em seu caráter 

pedagógico, a atual lei de drogas e suas interpretações é a questão central da presente 

pesquisa. Para melhor entendimento do assunto foi realizada uma pesquisa exploratória de 

abordagem fenomenológica sobre as vivências e relatos registrados em notas de campo acerca 

da opinião dos participantes de grupos socioeducativos que estão em conflito com a lei por 

porte ou uso de substâncias ilícitas, e posteriormente uma comparação com os pareceres 

relatados pelos ministros do STF. Buscando compreender a problemática das drogas em uma 

perspectiva social, definiu-se dois objetivos específicos: Caracterizar o grupo socioeducativo 

como ambiente de aprendizagem; Investigar as congruências existentes entre participantes do 

grupo sócio educativo Instituto Círculo de Giz aos de ministros do STF em relação à Lei de 

Drogas.  Através dessa pesquisa notou-se que a legislação sobre drogas encontra-se 

inadequada a realidade social brasileira e ineficaz no combate ao tráfico. O grupo 

socioeducativo constitui-se em um espaço de partilha, vivências, reflexão e quebra de 

paradigmas. 

Palavras-chave: Lei de Drogas, Grupo Socioeducativo, Socioeducação, 

Descriminalização, Juventude. 
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ABSTRACT 

 This work has as general objective to investigate the current legislation on the Law of 

drugs (Law nº 11.343, of August 23, 2006), that is in voting in the Supreme Federal Court. 

Understanding the system adopted by Brazil in relation to the size and use of drugs as flawed, 

it is necessary to listen to the anxieties of the actors in this scenario, to understand possible 

harms and benefits caused by the use of the drug and its social implications. It is also 

necessary to enter into the opinion of the ministers on the subject, given the decision-making 

power they hold. Because this is a controversial issue and still little reflected in its 

pedagogical character, the current drug law and its interpretations is the central issue of this 

research. To better understand the subject, an exploratory study of a phenomenological 

approach was conducted on the experiences and reports recorded in field notes about the 

opinion of the participants of socio-educational groups that are in conflict with the law due to 

the possession or use of illicit substances, and later a comparison with the opinions reported 

by the STF ministers. Seeking to understand the problem of drugs in a social perspective, two 

specific objectives were defined: To characterize the socio-educational group as a learning 

environment; To investigate the existing congruences between participants of the socio-

educational group Instituto Círculo de Giz and those of STF ministers in relation to the Drug 

Law.  Through this research it was noted that drug legislation is inadequate to Brazilian 

social reality and ineffective in combating trafficking. The socio-educational group is a space 

of sharing, experiences, reflection and breaking of paradigms. 

Keywords: Drugs Law, Socio-educational Group, Socio-education, Decriminalization, Youth 

People. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LLISTA DE QUADROS 

 
 

Quadro 1: Internações por uso de drogas no Brasil (%)                           p.35 

Quadro 2: Estimativa da ONU sobre o percentual da população que consome a droga 

ao menos uma vez ao ano em cada continente                                                     p.50 

Quadro 3: Maconha: Uso entre estudantes brasileiros                              p.51  

Quadro 4: Socionomia                                                                               p.57 

Quadro 5: Percurso dos usuários que passaram pelo Grupo Socioeducativo - p.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CILG  Centro Interescolar de Línguas do Gama 

CONJUVE Conselho Nacional de Juventude 

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente  

EMCDDA Centro de Monitoramento Europeu de Drogas e Viciados 

EUA   Estados Unidos da América  

FE  Faculdade de Educação  

GS  Grupo Socioeducativo  

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICC   Instituto Central de Ciências 

OBID Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas  

OMS  Organização Mundial da Saúde  

ONU  Organização das Nações Unidas  

PAS  Programa de Avaliação Seriada 

RU  Restaurante Universitário 

SENAD Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas  

SEPSI Secretaria Psicossocial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios  

SERUQ Serviço de Assessoramento a Magistrados sobre Usuários de Drogas  

SESI  Serviço Social da Indústria 

SINASE Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo  

SISNAD Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas  

STF  Supremo Tribunal Federal 

TCDF Tribunal de Contas do Distrito Federal 

TJDFT        Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

UNB  Universidade de Brasília 

UNODC United Nations Office Drugs and Crime (Escritório das Nações Unidas 

sobre Drogas e Crime)  



 
 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO...................................................................................................................16 

1 MEMORIAL.................................................................................................................... 17 

2 INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 32 

3 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................ 33 

4 REFERENCIAL TEÓRICO .......................................................................................... 34 

4.1 DILEMA DAS DROGAS ......................................................................................... 34 

4.1.1 POR QUE DROGAS ............................................................................................... 34 

4.1.2 ANTECEDENTES LEGAIS E A NOVA LEI DE DROGAS ................................. 37 

4.1.3 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.............................................................................. 40 

4.2 JUVENTUDE E O USO DA MACONHA .................................................................... 43 

4.2.1 CONCEITO DE JUVENTUDE ............................................................................... 43 

4.2.2 A MACONHA ......................................................................................................... 46 

4.2.3 OS MOTIVOS, O CONSUMO, A TRANSGRESSÃO .......................................... 49 

4.2.4 USUÁRIO, TRAFICANTE, DEPENDENTE ......................................................... 53 

4.3 GRUPO SOCIOEDUCATIVO ....................................................................................... 56 

4.3.1 INSTITUTO CÍRCULO DE GIZ ............................................................................ 56 

4.3.2 SOCIONOMIA (TEORIA MORENIANA)............................................................. 58 

4.4 PARECERES DOS MINISTROS DO STF .................................................................... 60 

4.4.1 MINISTRO GILMAR MENDES ............................................................................ 61 

4.4.2 MINISTRO EDSON FACHIN ................................................................................ 63 

4.4.3 MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO ............................................................. 64 

5 METODOLOGIA ................................................................................................................ 66 

5. 1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA METODOLOGIA ........................................... 66 

5.2 CORPUS DA PESQUISA .............................................................................................. 68 

5.2.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA ....................................................... 68 



 
 

5.2.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA .............................................. 68 

5.2.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS .................................................................... 69 

5.2.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS ................................................................... 70 

6 RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS .......................................................................... 71 

6.1 DESCRIÇÃO GERAL E ANÁLISE DOS ENCONTROS ............................................ 71 

6. 2 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 90 

7 PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS ................................................................................. 94 

 

 



 

16 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 Esse trabalho monográfico é considerado requisito parcial para obtenção do título de 

graduação do curso de Pedagogia pela Universidade de Brasília. Ele é subdividido em três 

partes básicas. A primeira retrata minha trajetória educacional desde os quatro anos de idade 

até o meu atual vinte e dois, especificando momentos que vivenciei durante a minha educação 

básica e superior, e relatando as percepções de mundo e conhecimentos que adquiri durante 

essa trajetória. A segunda etapa trata da pesquisa propriamente dita, contendo: introdução, que 

fornece uma visão geral sobre o tema; justificativa da escolha do tema e relevância da 

pesquisa; referencial teórico que foi utilizado; metodologia adotada para obtenção e análise de 

dados e desenvolvimento da pesquisa e considerações finais com os resultados obtidos a 

respeito do problema e análise dos dados. A terceira e última parte retrata as minhas 

perspectivas profissionais a curto, médio e longo prazo como Pedagoga, expondo como 

desejo atuar na sociedade perante os meus anseios.  
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1 MEMORIAL 

 

Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. 

(Paulo Freire) 

 Nasci na primavera em 05 de dezembro de 1994, trazendo grandes expectativas 

para toda a família, já que era a primeira neta dos meus avós maternos. Filha de Arnaldo 

Rodrigues de Araújo e Maria Célia de Freitas. Segundo relatos, não fui um bebê tão 

agradável, fato que se comprova ao rever a fita da minha festa de aniversário de um ano de 

idade. É comum escutar de amigos e vizinhos, histórias nas quais meus primeiros meses de 

vida ninguém conseguia dormir direito, já que o chororô se expandia pela rua. Um fato 

interessante é que eu nasci com a língua presa, minha mãe (mãe de primeira viagem) só 

percebeu quando uma amiga enfermeira à avisou, e enfim passei pelo procedimento cirúrgico 

para desprende-la, fato que depois minha mãe brinca dizendo ter se arrependido por motivos 

de eu falar demais. 

Cresci uma criança tagarela e feliz, com alguns intervalos de tempo é claro. Dois 

momentos importantes aconteceram. O primeiro foi a chegada do meu irmão quando eu tinha 

três anos de idade,  eu nunca havia desejado ter um irmãozinho e muito menos o recebi bem, 

eram frequentes as crises de ciúmes e mudanças de comportamento, mas depois de certo 

tempo houve maior aceitação da minha parte e para a minha própria surpresa a vida melhorou 

com sua chegada. Aos cinco anos meus pais se separaram me lembro dessa época com muita 

revolta, pois eu não aceitava e não entendia o motivo daquele acontecimento, muitas vezes 

culpava a minha mãe e me rebelava. Este momento da minha vida se refletiu na escola, pois 

eu me retraía e andava muito triste. Ao passar do tempo fui adquirindo compreensão e 

aceitando melhor o fato. 

Falando sobre escola, voltemos um pouco ao tempo. Mesmo antes de ter a idade 

mínima para estudar, eu já sonhava com o dia em que iria à escola. Meus pais sempre me 

presentearam com livros, me contavam histórias, e davam asas para a minha imaginação. 

Lembro perfeitamente de como o meu pai fazia sombras na parede gesticulando com as mãos 

enquanto inventava diversos contos.  

Quando completei quatro anos de idade, fui matriculada na escola SESI - Gama, a 

adaptação para mim não foi difícil, na verdade foi melhor do que eu esperava. Passei três anos 
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da minha vida nessa escola, cursando desde o Jardim I até o Jardim III. Ao vasculhar minha 

memória só consigo lembrar-me de momentos positivos. Havia na escola um espaço chamado 

castelinho, que de fato possuía o formato de um castelo. Lá dentro tinha diversos brinquedos e 

vestimentas, a impressão que eu tinha era que lá dentro eu podia me tornar qualquer 

personagem dos contos de fada: a princesa, a bruxa, a menina ou o menino, o que importava 

era que eu imaginasse e acreditasse. A escola valorizava bastante a data do folclore, festa 

típica brasileira. Lembro-me bem da dança do boi-bumbá, das histórias da Cuca, Saci - pererê, 

boto cor de rosa, dentre outros personagens, mas o que mais me marcou foram as sereias, 

passei muito tempo da minha vida acreditando nelas e por vezes desejando ser uma. 

 Lembro-me bem também das amizades que fiz, algumas reencontrei no Ensino 

Médio, outras perdi total contato. A professora Osanita é a única professora que me recordo 

da época, sempre muito meiga e atenciosa, propiciava um espaço educativo acolhedor e feliz. 

A princípio quem me levava para a escola nessa época era o meu pai, com a separação quem 

assumiu esse papel foi o meu avô Osmar. No início houve uma rejeição da minha parte, mas 

confesso que depois se tornou muito mais divertido, já que ele me instigava a observar às 

coisas simples da vida, como o canto dos pássaros, a nova flor que havia nascido no Cerrado, 

a frutinha que nascera na árvore de Jamelão... Até hoje quando refaço o caminho até essa 

escola me vêm à tona todas essas memórias agradáveis. 

Com sete anos de idade mudei de escola para cursar a antiga 1º série, fui para a Escola 

Classe 02 do Gama. A escola é localizada uma quadra abaixo da minha residência. Lá vivi 

momentos maravilhosos, era uma criança bastante dedicada aos estudos, e a minha mãe 

sempre voltava das reuniões escolares com um grande sorriso no rosto.  

Dentre as quatro séries, recordo-me do nome de três professoras: Katiene, Dalva e Lili. 

Já na faculdade reencontrei a primeira professora, que lembrou inclusive o meu nome e se 

mostrou bastante contente com a minha escolha de curso. Todas realizaram um excelente 

trabalho pedagógico, eu amava ir à escola, seja para encontrar os amigos, ou seja, por sede de 

aprender coisas novas.  

Atividades marcantes da escola normalmente aconteciam na sexta feira. A mais 

comum era o dia de leitura na biblioteca da escola, onde sempre passávamos um tempo lá, e 

no fim escolhíamos um livro para levar para casa. O outro evento que acontecia 

periodicamente era a contação de histórias com fantoches, as professoras elaboravam ou até 
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recontavam as mais diversas histórias para todos os alunos no pátio da escola. Essa foi 

também a última escola na qual me recordo do momento cívico e da oração antes do início 

das aulas, não era algo que eu gostava muito de participar, pois eu não entendia o porque de 

estar ali em fila repetindo aquelas palavras. 

No ano de 2006, ao ser aprovada para a 5º série fui para a Escola Classe 10 do Gama. 

Essa mudança de escola não foi bem vinda, eu desejava ir para  uma outra escola junto com as 

minhas primas, o que infelizmente não foi possível devido à falta de vaga. Algo que minha 

mãe sempre me dizia era que, não importava como fosse a escola, onde eu estivesse eu 

deveria fazer a diferença e buscar sempre aprender independente das circunstâncias. 

 A Escola classe 10 realmente carecia de diversos recursos materiais, mas isso não foi 

barreira para desenvolvimento da minha aprendizagem. A primeira aula que tive foi de 

Educação Física, lembro de a professora apresentar a quadra de esportes, realizar algumas 

brincadeiras e nos apresentar alguns jogos de tabuleiro, grande parte das aulas eram com esses 

jogos, eu não entendia bem o porquê, mas a principal justificativa era de que a quadra de 

esportes não era coberta e o sol naquele horário era prejudicial para a saúde.  

Nesta escola dou destaque a dois grandes mestres que muito me motivaram: 

Professora Áurea de História, suspeito que ela tenha sido a grande inspiradora pelo meu 

interesse na disciplina, uma de suas primeiras aulas eu nunca esqueci, era sobre o 

Evolucionismo. Ela utilizava o recurso data show para ministrar suas aulas, antes eu nunca 

tinha tido a oportunidade de vivenciar essa experiência, então naquele momento foi mágico, 

uma verdadeira viagem ao tempo. Essa também foi a primeira professora a solicitar trabalhos 

digitados, e na época eu ainda não possuía computador em casa. Houve um trabalho no qual 

deveria ser feito uma pesquisa na Internet e entregar impresso para ela, e eu fui à uma “lan 

house” pesquisar. Acabei salvando todo o conteúdo da Wikipédia em um disquete, sem 

nenhum tipo de edição ou seleção dos conteúdos, e levei para minha tia imprimir, convicta 

que havia feito o melhor trabalho de todos. Ao entregar, percebi certa decepção na expressão 

facial da professora, em um outro momento ela me chamou particularmente e explicou 

pacientemente o porque de um trabalho não ser feito daquela maneira. Esse episódio foi 

marcante e norteador no meu aprendizado para que eu entendesse o que era uma pesquisa. O 

segundo professor que merece destaque é o Guido, que ministrava aulas de matemática. Este 

professor despertava o interesse nos diversos tipos de alunos, mesmo aqueles que não tinham 
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muita intimidade com a disciplina. Era um misto de alegria, conhecimento e vontade de 

ensinar que compunham aquele ser, um verdadeiro exemplo de professor didático. 

No ano seguinte fui contemplada com a vaga na escola que almejava: Centro 

Educacional 07 do Gama, escola pública de referência, e para completar a minha alegria era 

localizada próximo ao serviço da minha mãe, o que facilitou bastante sua maior presença nos 

eventos escolares, coisa que no último ano não era tão possível devido a distância do seu 

trabalho até a escola e a sua disponibilidade de tempo.  

Nesta escola cursei as três últimas séries do Ensino fundamental. Foi um período 

totalmente diferente de tudo o que eu estava acostumada na vida. Enfrentava a fase de 

adolescência, que por vezes se mostrou bastante conturbante e, em outros momentos, cheia de 

adrenalina. Fiz bastantes amizades, me engajei ainda mais nos projetos escolares, nas 

atividades físicas, nas tarefas de casa e nas aulas como um todo. Nessa época eu ainda não 

pensava muito no que eu queria fazer da minha vida, ia apenas vivendo. Concomitantemente 

realizei minha matrícula no Centro Interescolar de Línguas e dei início aos meus estudos na 

Língua Inglesa. 

 Diversos professores marcaram a minha história, alguns positivamente, outros 

negativamente. Lembro-me de algumas aulas maçantes de Gramática, onde perdi o total 

interesse pelo assunto, aulas de artes, história e matemática no início também não foram nada 

agradáveis. Durante certo período o meu rendimento escolar baixou, sendo motivo de 

preocupação para a minha mãe. Já nas últimas séries, houve mudanças na diretoria e no 

quadro de professores, momento oportuno que reacendeu a minha vontade de estudar. 

Destaco aqui a minha total convicção da importância das ações do professor na vida de um 

aluno, pois parte do meu rendimento escolar eu considero resultado do trabalho realizado 

pelos docentes, quase como um reflexo. Era nítida a minha empolgação e empenho quando 

um professor oferecia a liberdade de pensarmos e caminharmos com nossos próprios passos.  

Realizei alguns trabalhos memoráveis, assuntos nos quais jamais esqueci. Tais como 

conhecer a história de Martin Luther King, descobrir a pobreza existente na Índia, ler e 

representar o livro Os Miseráveis, realizar algumas experiências cientificas e outros. A última 

professora de Português que tive nesta escola, esta mesma que indicou a leitura do livro os 

Miseráveis, sempre estimulava os diversos tipos de literatura, sem o preconceito de que tal 

livro fosse mais importante que outro isto instigou ainda mais o meu interesse por histórias de 
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ficção científica. Considero esta época como a mais abundante na prática da minha leitura 

deleite, eu não tinha pressa e nem preocupação, apenas me dava a liberdade de ler onde eu 

quisesse e quando e como julgasse melhor, prática esta que infelizmente foi se perdendo ao 

passar dos anos com os diversos tipos de prioridades que a vida me oferecia. 

No ano de 2010 fui cursar o Ensino Médio no Centro de Ensino Médio 02 do Gama. 

Os amigos do ensino fundamental foram para escolas diferentes, e tudo foi muito novo nesta 

escola. Não demorou muito e eu fiz novas amizades, alguns destes amigos trago comigo até 

os dias de hoje. Algumas disciplinas foram acrescidas no currículo, e a exigência de ser uma 

aluna eficiente só aumentava. Consegui estabelecer formas de organização para que eu não 

ficasse prejudicada nas tarefas, desde então, utilizo sempre essas táticas para a minha vida 

como um todo.  

O Ensino Médio é marcado por muitas cobranças na vida de um jovem, 

principalmente a exigência de ter a certeza do que cursar na faculdade e o espírito competitivo 

para alcançar a tão sonhada vaga no vestibular. Comigo não foi diferente, passei por esses 

anseios, e muitas vezes me desesperei por não saber ao certo qual caminho seguir. 

No  meu primeiro ano tive uma professora de Artes, a Telma, que revolucionou todo o 

meu conceito sobre a disciplina. Suas aulas eram mais voltadas para as artes cênicas, o que 

não impedia algumas atividades na área das plásticas. A questão é que realmente me entreguei 

de corpo e alma para as atividades propostas, e me descobri como um ser artístico e em 

movimento, fato que o “youtube” pode comprovar. Em suas aulas, eu usava a imaginação 

para tudo, sem medo de errar e ser julgada. Descobri-me compositora, atriz, coreógrafa e 

dançarina. Esta professora felizmente me acompanhou durante os dois anos subsequentes e 

esteve presente também na entrega dos diplomas da minha colação de grau, alegrando ainda 

mais aquela noite. 

Ainda no primeiro ano me adaptei a toda rotina escolar, participei ativamente dos 

projetos oferecidos, tais como Feira de Ciências, Feira dos Estados e Consciência Negra. Não 

era fácil lidar com grandes trabalhos em grupos em uma turma bem diversa, na qual eu 

sempre acabava tomando a frente da execução dos mesmos. Logo no início do segundo ano 

eu estava mais segura de mim, e me candidatei a ser representante da turma, fui eleita junto a 

um amigo que assumiu o cargo de vice. Foi um ano bastante agradável, onde a paixão pelas 

disciplinas de humanas ganhou destaque, sem que eu me dispersasse das exatas. 
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 Eu tinha uma grande paixão e facilidade na matemática e ironicamente não conseguia 

assimilar os conteúdos de física, que são disciplinas próximas. O meu bloqueio na Gramática 

perdurou durante todo o ensino, o que sempre me motivava nas aulas de português eram os 

conteúdos literários. Pela primeira vez tive aulas significativas de Educação Física, aulas nas 

quais não se resumia apenas a praticar alguns esportes, mas sim entender a importância de 

manter a saúde do corpo. Havia algumas aulas que eram denominadas Partes Diversificadas, 

estas aulas eram por vezes maçantes e repetitivas, o único conteúdo que consigo lembrar que 

me chamou a atenção, foi um alerta sobre o aquecimento global. Hoje penso como essas aulas 

poderiam ter sido ministradas de uma maneira mais proveitosa. 

Neste ano vivenciei também o que pude chamar de "vida corrida". Pela manhã eu ia 

para as aulas da escola, a tarde para o estágio no TCDF, e à noite para as aulas de inglês. 

Trabalhei por dois anos como estagiária na biblioteca do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal. Este local tem total influência na minha vida pessoal e profissional. Era um ambiente 

diferente e acolhedor, as pessoas da minha sala de trabalho discutiam diversos temas 

interessantes que me instigavam sempre a conhecer e me atualizar sobre o que estava 

acontecendo no mundo. A sensação que eu tinha, e ainda hoje não mudou, é de que eu nada 

sabia sobre esse mundo, e que muitas surpresas me aguardavam. Lá eu fui sempre muito 

motivada a prosseguir nos meus estudos, e principalmente para me dedicar para o vestibular 

da UnB.  

O último ano do Ensino Médio foi mais tranquilo, dessa vez não almejei o cargo de 

representante. A principal preocupação era qual curso escolher para prestar o vestibular e o 

PAS. Lembro - me de ter cinco opções: Letras - Inglês; Pedagogia; História; Psicologia e 

Biblioteconomia. Passava horas pensando e analisando qual seria a decisão certa a tomar. 

Descartei o curso de Letras - Inglês por um motivo um pouco egoísta, no pensamento que eu 

tinha na época, como eu já fazia o curso de Inglês, na faculdade deveria procurar algo 

diferente. Biblioteconomia foi descartada após vários momentos de imaginação do meu futuro 

profissional como professora x bibliotecária. A dúvida ainda perdurava, mas acabei optando 

por Pedagogia por influência da minha mãe, que cursou o magistério e deu aula durante certo 

tempo de sua vida. Ela mostrava-me com empolgação alguns de seus materiais didáticos que 

tinha guardado, e me dizia que neste curso eu poderia ser feliz conciliando outros assuntos. 

Essa questão de influência materna foi muito forte na minha vida, outrora eu já havia cogitado 
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cursar Design de Moda, que também foi um curso realizado pela minha mãe e que me 

interessou. 

Chegou o momento da decisão, e eu decidi escolher Pedagogia. Realizei a última 

prova do PAS, e aguardei ansiosamente alguns meses o resultado. O Ensino Médio acabou, a 

colação de grau passou, fiquei ociosa por um dois meses, até que enfim chegou o dia do 

resultado, e eu havia sido aprovada em quarto lugar no curso de Pedagogia da UnB. Não 

contive a minha felicidade, gritei, chorei e compartilhei essa emoção, um sentimento com um 

misto de alívio, curiosidade, medo e ansiedade. 

No dia da matrícula, meu amigo Lucas me acompanhou. Passamos um dia inteiro pelo 

Campus da Universidade que, para mim era novidade, pois eu nunca havia ido antes ao 

Campus Darcy Ribeiro. Foi um dia cansativo, conhecemos a FE, ICC, RU, Reitoria e a 

Biblioteca Central. No fim pegamos o ônibus 110 que vai para a rodoviária, mal sabia eu que 

seria rotina pegar este mesmo ônibus. 

Na primeira semana de aula houve a recepção dos calouros, planejada pelos veteranos 

do curso. Algumas atividades não foram tão atrativas, e a turma se dispersava bastante. Houve 

um dia para caminharmos pelo Campus, o que rendeu boas fotos em grupos, teve o 

apadrinhamento de calouros por veteranos, acabei não participando desta atividade, algumas 

rodas de conversas e por último a guerra de tintas e banho de mangueira, que terminou com os 

alunos indo pedir dinheiro no sinal. Atualmente essa prática não acontece mais. 

Começava agora uma nova etapa da minha educação, pois agora o conhecimento 

estava direcionado para algo que eu escolhera. Para minha grande surpresa, fui uma aluna 

introspectiva no primeiro semestre. Não concordava muito com a visão romancista que 

pregavam da profissão e muito menos tinha as mesmas expectativas que os meus colegas. De 

uma coisa eu tinha certeza, eu queria ser professora, mas uma professora consciente das 

dificuldades que encontraria pela frente. Algum tempo depois passei a pensar que essa visão 

dos meus colegas adivinha de suas vivências em escolas particulares, a minoria da turma veio 

de escolas públicas. 

Algo positivo que considero em minha graduação é que desde o início eu tive a 

liberdade de escolher as disciplinas que iria cursar, exceto as obrigatórias é claro. Mas desde o 

primeiro semestre tomei a liberdade em retirar ou acrescentar o que queria, ao contrário de 
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muitos, que apenas aceitava o que o site “matrícula web” ofertava. Por esse motivo, me 

distanciei mais rapidamente da turma, seguindo assim os meus próprios passos. 

Ser calouro é engraçado, para não dizer estranho. Há certa uniformidade no modo de 

se vestir, se expressar, realizar trabalhos e questionar. Fácil agora é perceber que essa 

uniformização vem do ensino no qual estávamos inseridos, ao longo dos semestres essas 

semelhanças vão se dissipando e as pessoas vão adquirindo autonomia sobre si. 

No primeiro semestre também julgava estar realizando os melhores trabalhos que 

podia fazer, hoje ao relê-los fico até estarrecida e também feliz por ter progredido. Peguei 

algumas disciplinas do fluxo e acrescentei outras. Sentia-me maravilhada com a possibilidade 

de estudar com alunos de semestres mais avançados e até de outros cursos. 

Gostei bastante da disciplina de Antropologia e Educação, em vários momentos me 

aprofundava sobre os diversos assuntos tratados em sala que se tornou de meu interesse. Uma 

saída de campo que ficará sempre guardada em minha memória foi a visita ao aterro 

controlado da cidade Estrutural. Lá pude quebrar vários preconceitos que carregava, 

entrevistamos alguns catadores de lixo e entendemos a dimensão do problema ambiental que 

enfrentamos. 

A disciplina de Oficina Vivencial me permitiu um olhar diferenciado para com os 

colegas da turma, pois como o próprio nome sugere, falamos sobre as nossas vivências, o que 

julgo muito importante, já que no mundo contemporâneo nunca temos tempo suficiente para 

escutar o outro.  

Em Perspectivas do Desenvolvimento Humano eu tive certas frustrações, pois por se 

tratar de um assunto de meu interesse eu esperava mais do meu rendimento e das aulas. 

Projeto 1  possuía conteúdos mais cansativos, porém a professora Drª Sônia Marise encantava 

com seu modo de conduzir as aulas e de compreender os alunos. Desde então, decidi que 

meus projetos seriam voltados para a área social. 

O segundo semestre foi o mais cansativo, matriculei-me num total de sete disciplinas 

sendo seis obrigatórias. A única optativa foi Educação do Campo, que nas aulas presencias 

eram bastante cansativas e textuais. O grande ganho desta escolha foram as saídas de campo, 

em destaque a visita à Escola Classe Rural Catingueiro, localizada na Colônia Agrícola 

Catingueiro. Fiquei maravilhada com os métodos adotados pela escola, que valorizava sempre 
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o aprendizado junto a natureza. A outra disciplina que ganhou destaque por mim neste 

semestre foi Psicologia da Educação. Na avaliação final minha menção não foi a melhor que 

eu pude ter, mas na minha auto avaliação eu  consegui extrair bastante aprendizado 

independente de outras exigências por parte da professora. 

A grande novidade deste semestre na minha trajetória educacional foi a possibilidade 

de realizar um intercâmbio para os Estados Unidos durante um mês na “Georgetown 

University”, em Washington DC. A oportunidade surgiu através de um programa inaugurado 

pelo Governo de Brasília chamado Brasília sem Fronteiras, que visava a seleção através de 

prova escrita de estudantes dos Centros Interescolares de Brasília.  

Quando soube da oportunidade fiquei extremamente ansiosa e nervosa, pois percebi 

que era uma oportunidade única em minha vida fazer um curso em outro país todo subsidiado 

pelo governo. Estudei durante algum tempo para a prova, ainda juntamente com as disciplinas 

na universidade, e para minha grande surpresa e decepção no dia do resultado descobri que 

não havia sido classificada dentro das vagas.  

A prova foi realizada por três mil estudantes que concorriam para se classificar em 120 

vagas, a minha posição foi 144. Tamanha foi a minha decepção e sentimento de culpa comigo 

mesma, que chorei durante uma semana inteira, pois não aceitava que uma das vagas não 

fosse minha e que a minha classificação não tivesse sido boa o suficiente. Eu vi a 

oportunidade da minha vida me escapar e descobri que não sabia lidar com a negação. 

 Já sem esperanças que houvesse desistências ou problemas nos requisitos dos meus 

concorrentes, estava quase me conformando de que aquele momento não era meu, quando de 

repente almoçando no Restaurante Universitário da UnB junto a minha amiga Stefany me 

deparei que havia várias ligações perdidas no meu celular de um número desconhecido, que 

tornou a ligar e se identificar como Assessoria Internacional do Governo. Ao atender fui 

surpreendida com o suspiro de alívio da mulher do outro lado da linha, que me informou que 

quase eu perderia a minha vaga na segunda chamada do programa, eu simplesmente não 

acreditava no que estava ouvindo, meu coração acelerou e eu não consegui comer mais nada. 

Fui direto para a Faculdade de Educação e posteriormente ao banco agilizar o máximo de 

questões burocráticas possíveis. Naquele momento eu era a pessoa mais feliz do mundo! 

A viagem aconteceu na terceira semana de Outubro até a terceira semana de 

Novembro do ano de 2013 e por sorte, prefiro pensar assim, eu não tinha nenhuma falta nas 
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disciplinas que estava cursando na FE e utilizei do meu direito de 25% de falta em todas as 

disciplinas. Claro que nada disso seria possível sem a ajuda dos meus professores e das 

minhas amigas de curso que, a todo o momento me auxiliaram no envio e instruções das 

atividades do curso de Pedagogia. 

Não se tratou de um semestre fácil tampouco calmo, mas se eu pudesse reviveria tudo 

exatamente como aconteceu. Chegando em Washington tudo foi muito novo para mim, 

finalmente eu poderia colocar em prática os meus conhecimentos da língua. O grande grupo 

foi subdivido em 15 grupos com 8 estudantes em cada, e tivemos as melhores experiências de 

nossas vidas.  

O tema do curso era Imersão em Cultura Americana, não pretendo me demorar nos 

relatos dessa experiência aqui, pois preencheria páginas e páginas sobre essa vivência, mas há 

alguns momentos memoráveis que gostaria de destacar: Um deles foi refazer o caminho da 

Marcha sobre Washington, onde Martin Luther King proferiu o seu discurso "Eu tenho um 

sonho". Na verdade essa foi a melhor experiência que tive, pois me lembrava exatamente um 

trabalho que fiz na minha sétima série sobre o assunto junto a minha amiga Jéssica, onde a 

princípio não sabíamos nada sobre o assunto, e nos empenhamos tanto em apresentar o 

melhor trabalho para a escola, que passamos dias confeccionando um mural na época em 

isopor, sem pensar na dificuldade que seria levar ele para a escola, e de fato foi difícil pois o 

vento atrapalhou bastante. O trabalho foi sensacional, recebemos bastantes elogios e os 

colegas de turma demonstraram entender bem o assunto. Ao caminhar em Washington e 

escutar o instrutor recontar sua história foi como reviver aquele momento,  eu não acreditava 

que estava vivenciando aquele sonho. 

Outra atividade memorável foi a semana STEM – “Science, Tecnoloy, Engineer and 

Mathmatics”. Apesar de não ser a minha área, tivemos palestras incríveis com profissionais da 

área, inclusive um cientista da NASA, realizamos também a extração de DNA de algumas 

frutas e outras atividades.  

Palestras e saídas de campo ocorriam pela manhã, e no turno da tarde tínhamos aulas 

com professores nativos. O turno da noite eu reservava para a UnB, mesmo estando distante 

procurava sempre me manter conectada ao que estava acontecendo. Nas aulas práticas sanei 

muitas dúvidas e aprendi várias dicas importantes que trago comigo até hoje. Washington foi 
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um aprendizado constante, desde as aulas e palestras até os momentos de descontração como 

turista da cidade. 

No verão de 2014, entre o segundo e terceiro semestre resolvi realizar a matrícula na 

disciplina de Ciência e Tecnologia, uma disciplina obrigatória. Desde que entrei na faculdade 

sempre pensei que deveria adiantar o que eu pudesse do curso, pois eu não sabia o que me 

esperava no futuro. De fato eu estava certa, pois nos semestres seguintes devido ao 

surgimento de outras atividades o que me manteve no fluxo foi ter adiantado algumas 

matérias no início. 

No terceiro semestre iniciei um estágio na escola SESI - Gama, a mesma na qual 

estudei durante a educação infantil. A estrutura física da escola pouco mudou, mas os 

métodos educacionais adotados eram bastante diferentes do que eu me recordava. Estagiei no 

período da tarde, com turmas do ensino fundamental II em período integral. Pela manhã eles 

tinham aulas convencionais, e a tarde oficinas pedagógicas. Como estagiária eu podia 

conduzir algumas oficinas, a princípio o meu tema era Empreendedorismo, e logo depois 

passou a ser Oficina Artística. Obtive experiências e aprendizados inestimáveis, na faculdade 

eu estava cursando Didática Fundamental, e a possibilidade de estar em uma escola 

vivenciando a prática  da didática me ajudou bastante a assimilar os conteúdos. 

Ainda neste semestre iniciei o meu projeto 3 em Economia Solidária, que era realizado 

na Associação Atlética de Santa Maria aos sábados. Saía sempre um ônibus da Universidade 

para levar os alunos para o local de encontro, como eu morava no Gama ia direto para o local, 

que era próximo, sem ter que passar pela Asa Norte. Na associação os alunos da UnB 

desenvolviam diversos projetos que contassem com a participação da comunidade local, eu 

participava do grupo da horta comunitária, que no fim de todo trabalho sua colheita serviu 

para proveito dos próprios moradores. Concomitantemente estava cursando a disciplina de 

Sociologia da Educação na faculdade, e assimilando os encontros do projeto com as aulas, 

cada vez mais eu tinha certeza para onde me direcionaria, para a pedagogia social, e diversas 

possibilidades de temas monográficos passavam pela minha cabeça. 

Ao fim do terceiro semestre na UnB, fora dela, eu estava concluindo o meu curso de 

Inglês no CILG. O curso teve duração de sete anos, e possui um valor inestimável em minha 

vida, pois me propiciou um olhar diferenciado sobre o mundo e ampliou minhas perspectivas. 

Ainda neste parágrafo vale falar um pouco mais sobre a escola. Durante todo o tempo que 
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estive estudando lá, percebi uma excelente equipe de profissionais, o corpo docente era 

magnífico e sempre nos encantava com suas experiências. A estrutura da escola se 

sobrepunha as demais escolas públicas da região, e ao longo desses sete anos sempre a vi 

progredir. 

Merece aqui destaque uma professora demasiadamente especial, “teacher” Martha. 

Antes de a conhecê-la, os demais alunos do curso sempre espalhavam boatos no corredor de 

que ela era a "professora má", confesso que ao descobrir que estava matriculada em sua turma 

fiquei um pouco receosa, mas bastou algumas aulas para perceber que exigência não se 

confundia com mal profissionalismo. Esta professora me impulsionou a estudar com muito 

mais ênfase e interesse a língua, ela possui um conhecimento ímpar sobre o que leciona, e foi 

também a primeira professora a me fazer acreditar que eu era capaz de ler um livro todo em 

inglês. O primeiro indicado em sala de aula foi “The Great Gatsby”, lembro que senti muita 

dificuldade, diversas vezes precisava parar a leitura para traduzir alguma palavra, mas 

vencido o medo, me arrisquei em outras leituras por conta própria. Enfim o curso terminou e 

deixou muitas saudades, pois era um local agradabilíssimo para se estar. Cogitei por algum 

tempo partir de imediato para o curso de Francês, mas optei por esperar mais algum tempo e 

me dedicar a faculdade. 

Dizem que em toda graduação há um semestre de crise, e esse semestre chegou para 

mim. Quarto semestre na UnB, segundo período de 2014, todas as minhas frustrações e 

desmotivações se uniram em um só tempo e espaço. O desânimo já havia começado no início 

do ano, e agora se intensificara. O matricula web não colaborou, e eu só consegui me 

matricular em duas disciplinas no noturno. Essa dificuldade também se deu por conta do 

estágio, que era no Gama e em horário não compatível com as aulas da UnB. Uma coisa eu 

tinha certeza, não queria sair do estágio, pois me identificava bastante e realmente contribuía 

para o meu aprendizado. Cogitei trancar o semestre na faculdade, mas isso afetaria o estágio, 

pensei até em sair da universidade e terminar o curso em uma faculdade particular próxima de 

casa. Neste momento tenho muito a agradecer as minhas amigas de curso que tiveram 

paciência em me escutar e aconselhar, pois no calor da emoção, sem dúvida eu teria tomado 

uma decisão na qual eu teria me arrependido. Para não dizer que o semestre foi um desastre 

total, consegui créditos da disciplina de Inglês Instrumental I e II devido ao meu diploma do 

curso de Inglês que eu havia acabado de receber, dessa forma não me atrasei no curso. 
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A fase ruim passou, e posso afirmar que do quinto semestre em diante eu tive os 

melhores aproveitamentos de estudo como estudante da universidade. Para este semestre 

destaco as professoras doutoras Renísia C. Garcia e Ana Catarina Rezende, ambas as 

professoras de história, engajadas nos movimentos sociais e excelentes docentes.  Neste 

momento do curso eu pude me sentir como realmente era, uma aluna participante. Envolvi-me 

bastante nos debates, muitos questionamentos me surgiram, questionamentos estes que ainda 

não tenho respostas, mas uma única certeza: Eu ainda tenho muito que aprender, e por mais 

que estude nenhum conhecimento do mundo será suficiente. 

O sexto semestre também foi maravilhoso, nele pude desconstruir junto a professora 

Drª Cristina C. Leite vários conceitos  que havia aprendido na área de Geografia, e com a 

professora Drª Paixão Marilete acreditei  que ainda é possível  ser um professor de excelência 

mesmo com todas as dificuldades existentes no atual mundo da educação.  

Após um ano afastada dos projetos, retornei com  a professora Drª Sônia Marise no 

projeto de Economia Solidária, que ainda acontecia aos sábados na cidade de Santa Maria, 

mas agora não era mais na Associação Atlética, e sim na Escola Classe 208 norte. O grande 

grupo da Pedagogia se subdividia em grupos menores para traçar planos de ação com a 

comunidade local. Alguns alunos eram indicados pelos professores da própria escola com o 

intuito de ter aulas de reforço, e outras crianças iam porque ficaram sabendo por outros e se 

interessavam. 

Fiz parte do grupo de Inglês junto a mais quatro estudantes, as nossas aulas por vezes 

"competiam" com outras atividades que aconteciam concomitantemente na escola, e 

surpreendentemente sempre havia alunos na sala querendo aprender. Tratava-se de alunos de 

baixa renda, que segundo as nossas pesquisas nunca tinham tido antes contato com outra 

língua. Surgiram novos interesses para a minha pesquisa monográfica, e encontrei em minhas 

pesquisas um grupo chamado Coletivo da Cidade, localizado na cidade Estrutural, com 

excelente trabalho pedagógico para crianças em vulnerabilidade social. Tentei participar deste 

grupo durante dois semestres seguidos, que também possui um espaço para voluntários em 

dar aulas de inglês, mas infelizmente sempre havia choques de horários. Decidi então me ater 

somente a comunidade de Santa Maria. 

Em 2016 cheguei ao último ano de curso parcialmente como planejava. Nesta etapa eu 

não tinha mais disciplinas obrigatórias a cursar a não serem os projetos. A cobrança pela 
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definição de um tema para pesquisar era cada vez maior, mas eram muitos os assuntos que me 

interessavam, e ao colocá-los no papel pareciam inviáveis de se concretizar.  

Matriculei-me em uma disciplina de verão, uma daquelas que te faz acordar todos os 

dias motivada a levantar da cama. Formas de Expressão da Criança de 0 a 6 anos, uma 

disciplina que envolvia 80% de prática e 20% de teoria. Há muito tempo eu não participava de 

uma turma totalmente interativa. É muito estranho estudar por vários semestres seguidos em 

um local, e nem saber o nome das pessoas. Nesta disciplina pudemos colocar em prática o que 

sempre ouvimos ser falado nas aulas do curso: Valorizar cada forma de expressão e 

aprendizagem das crianças, neste caso, as crianças passaram a ser nós, alunos da Faculdade de 

Educação. 

Ainda no início do ano concluí o meu estágio de dois anos na escola SESI-Gama, ao 

longo do último ano passei por dois setores diferentes: Orientação Pedagógica e quase ao fim 

do contrato Coordenação Pedagógica, isto devido a mudança de gestão da escola e troca de 

funcionários. Neste período tive uma chefa maravilhosa, Elisângela, que me orientou durante 

todo o meu percurso, e se tornou uma grande amiga. Ajudou-me inclusive a conciliar os 

horários de estágio com os horários da faculdade, sem ela não seria possível ter vivenciado as 

duas experiências concomitantemente. O estágio me propiciou uma visão ampla e completa 

das minhas possibilidades de escolha profissional dentro e fora da escola. 

No sétimo semestre me aventurei em disciplinas da Psicologia e da Música, me 

descobri muito apaixonada pela Psicanálise, e descobri também que realmente não nasci para 

ser cantora. Foi um semestre leve e agradável. Em relação ao meu projeto, realizei estágio 

obrigatório na Escola Classe 10 do Gama, e defini uma linha de pesquisa: A influência da 

família na aprendizagem escolar da criança. Envolvi-me bastante com o tema, mas ainda 

parecia insuficiente, terminei o semestre com algumas orientações da professora Drª. Sônia 

Marise, o semestre seguinte ficaria apenas para dar continuidade à monografia. 

Na matrícula do oitavo semestre tive uma grande surpresa, por motivos pessoais 

minha orientadora precisou se ausentar da Faculdade de Educação por tempo indeterminado. 

Fiquei frustrada, desanimada e desmotivada, mas eu não podia desistir no fim do curso. Para 

completar neste mesmo semestre a matrícula nos projetos passou a ser online pelo sistema do 

matrícula web, e eu fui obrigada  a  me matricular com um professor no qual a linha de 

pesquisa nada tinha que ver com o meu tema. Conversando com um amiga ela me indicou o 
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professor Dr. Paulo Bareicha, e eu me interessei pelo seu projeto denominado Arte e 

Pedagogia de grupo. Ao conversar com o mesmo, percebi que podia redirecionar os meus 

estudos e concluir o curso tranquilamente. Neste percurso houve um processo burocrático 

para a troca de turma, no qual eu dependia do aval da coordenação da faculdade para permutar 

de um professor para outro. Depois de muito tentar, consegui me matricular no projeto que 

desejava. 

O último desafio da faculdade então se iniciou, eu precisava adaptar o meu tema ao 

grupo no qual agora estava inserida. A escolha do tema não foi fácil, mas aceitei o desafio por 

me interessar sobre o assunto, e pelo mesmo já ter me causado tantas reflexões, resolvi  me 

aprofundar no assunto. O maior medo foi em relação ao tempo, que agora passava 

rapidamente e me cobrava uma posição.  

O professor Dr. Paulo Sérgio me transmitiu toda a confiança e tranquilidade que eu 

precisava naquele momento. Algumas pessoas afirmaram que eu estava ficando louca em 

mudar o meu tema faltando apenas um semestre para finalizar o curso, mas eu estava 

confiante, afinal este semestre seria de total dedicação para a minha monografia. 

Revisitei-me intrinsecamente, e acreditei que eu era capaz. Este trabalho monográfico 

é resultado de toda a minha trajetória educacional, de todas as pessoas que por ela passaram e 

deixaram marcas. Espero com ele contribuir e instigar maiores conhecimentos sobre o 

assunto, que atualmente é tão pertinente as nossas questões sociais. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso 

(Melanie Klein) 

 O presente estudo visa analisar a atual política de drogas brasileira e sua real 

aplicabilidade, bem como observar os argumentos oriundos dos pareceres dos ministros do 

STF sobre a suposta inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas/2006 e as 

congruências com os relatos dos jovens participantes do grupo socioeducativo do Instituto 

Círculo de Giz. 

O interesse em desenvolver esse estudo surgiu durante a graduação da pesquisadora 

que sempre esteve inquieta perante as relações sociais que vivenciava no seu dia a dia. No seu 

trajeto casa e universidade, universidade e casa, sempre observava as drogas presente em 

diversos tempos e espaços, como por exemplo, o relato de pessoas que adentravam ao ônibus 

pedindo ajuda após terem suas vidas devastadas pelo uso de drogas, a rodoviária de Brasília 

que é cenário típico de usuários, e por último a Universidade de Brasília, onde grande parte de 

seus estudantes faz uso da maconha a céu aberto.  

 Observar tais questões instigou-a na busca de possíveis motivos que levassem as 

pessoas a consumirem drogas, visto que esse consumo perpassa diferentes classes sociais e 

faixas etárias e acomete grande parte da população. A pesquisa busca distanciar-se de 

julgamentos morais e éticos, e é analisada a partir da ótica sócia educacional. 

Utilizando das obras de Paulo Bareicha (2010), Tarso Araújo (2014), e outros autores 

que exploram a temática, a autora foi conduzida a realizar o presente estudo, explorando 

também aspectos relevantes sobre as leis que regem a questão das drogas em nosso país, a 

educação de jovens e adultos e o papel da socioeducação dentro desse contexto. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Com o advento da internet, cada vez mais as pessoas estão interadas de assuntos 

corriqueiros que acontecem no mundo e refletem em suas vidas. A facilidade de transmissão 

das informações para um público em massa tem suas vantagens e desvantagens. É importante 

que as pessoas estejam antenadas principalmente a políticas que podem alterar o seu modo de 

ser, estar e perceber o mundo, mas, mais importando do que isto, é que estas informações 

cheguem a elas com qualidade e sem manipulações por parte de quem as detém.   

 É passível de observação que temas polêmicos, tais como as drogas, são 

facilmente alvos de interpretações rasas e por vezes errôneas por parte de quem pouco recebe 

informações apropriadas sobre o assunto, sendo a mídia a principal vilã neste processo. A 

rede social também tem corroborado para o compartilhamento de informações incompletas a 

respeito de trâmites no Supremo Tribunal Federal (STF). 

 Vivenciamos hoje o que podemos chamar de Guerra as Drogas. Basta uma 

consulta rápida e informal a um grupo populacional para percebermos as divergências nas 

opiniões a respeito das drogas no país. Há quem seja a favor da legalização e 

descriminalização de todas as drogas, alguns tratam especificamente sobre a maconha, e há 

quem seja totalmente contra, preferindo assim manter a atual política de drogas do país. São 

diversos os argumentos encontrados por pessoas que ocupam posições e papéis sociais 

diferentes, mas que em determinados aspectos encontram congruências, e lutam por suas 

causas. 

 Partindo deste cenário, a presente pesquisa busca compreender os aspectos  que 

de certa forma unem estas pessoas que são tão diferentes entre si, mas que alimentam um 

único desejo: reformular a atual política de drogas, que tem se mostrado falha e ineficaz 

diante das questões sociais expostas. 

A relevância desta pesquisa é contribuir com informações pertinentes sobre 

substâncias psicoativas, especialmente a cannabis sativa, bem apresentar seu contexto 

histórico e social e desmistificar alguns tabus construídos. Além disso, busca acompanhar 

votação que está em trâmite no STF a respeito da reformulação da lei de drogas e explanar a 

importância do apoio populacional em busca de mudanças, pois é extremamente necessário 

que as pessoas estejam cientes dos acontecimentos políticos que tanto refletem em suas vidas.   
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial teórico estrutura-se em quatro capítulos principais. O primeiro 

capítulo aborda o dilema das drogas, traz a lei como instrumento formal de referência de 

conduta e as medidas socioeducativas aplicadas aos jovens que a transgrediram. O capítulo 

seguinte trata especificamente sobre a juventude, possíveis fatores que levam os jovens a 

usarem maconha, e traz informações a respeito dos benefícios e malefícios da droga. O 

terceiro capítulo apresenta o grupo socioeducativo  Instituto Círculo de Giz como medida 

adotada ao cumprimento da pena de jovens que foram pegos transgredindo a atual Lei de 

Drogas e apresenta a  metodologia de trabalho adotada no grupo pautada na teoria Moreniana. 

O último capítulo versa sobre os pareceres dos ministros do STF  que já se posicionaram até o 

presente momento em relação a alteração do artigo 28º da atual Lei de drogas, Lei nº 11.343, 

de 23 de agosto de 2006. 

4.1 DILEMA DAS DROGAS 

Um dos maiores problemas enfrentados socialmente no país diz respeito a questão das 

drogas e seus desdobramentos. São muitas as questões que podem ser levantadas a seu 

respeito, questões estas que devem ser refletidas e aprofundadas, visto o baixo grau de 

informações recebidas a seu respeito. O mercado ilegal de drogas é rentável, e abrange 

interesses políticos e econômicos. 

4.1.1 POR QUE DROGAS  

Droga é toda e qualquer substância capaz de alterar o funcionamento próprio do 

organismo. Há vários tipos de drogas existentes em nosso meio:  naturais, sintéticas, 

semissintéticas, estimulantes, depressoras e perturbadoras. Algumas são aceitas socialmente 

para fins medicinais, recreativo e religioso, chamadas drogas lícitas, enquanto outras são 

proibidas e recebem a nomenclatura ilícitas. Podemos afirmar que quaisquer medicamentos 

são considerados drogas, porém nem todas as drogas são consideradas medicamentos.  

"De origem controversa, a palavra droga pode ter origem do persa droa (odor 

aromático), do hebraico rakab (perfume) ou do holandês antigo droog (folha seca, porque 

antigamente quase todos os medicamentos eram feitos à base de vegetais)." (FIQUENE, 2011, 

p. 6)  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.343-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.343-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.343-2006?OpenDocument
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É necessário destacar que o uso de drogas advém desde os primórdios da humanidade, 

há indícios que tais substâncias já eram utilizadas há mais de dez mil anos antes de Cristo com 

fins terapêuticos.  

A utilização de drogas pelo ser humano já ocorria desde as civilizações 

antigas, como os egípcios e os maias, inclusive os índios brasileiros, que já 

possuíam técnicas para fabricação rudimentar de substâncias calmantes, 

alucinógenas ou curativas, retiradas, basicamente, de frutos, cascas de 

árvores e fluído de animais. (MORAES, 2011 apud FIQUENE, 2011, p. 12) 

Apesar desses indícios, somente no fim do século XIX houve registro formal da 

discussão sobre drogas na humanidade. Fiquene (2011) aponta que esse registro teve 

conotações políticas, quando a China despontava em sua economia com a produção do Ópio, 

os ingleses trataram de criar políticas sancionatórias a produção e comercialização da droga. 

No Brasil a questão foi abordada pela primeira vez no Código Penal Republicano de 1890. No 

início do século 20, grandes indústrias farmacêuticas que já estavam fortalecidas pela venda 

de drogas como morfina e cocaína, começaram a investir na pesquisa para produção das 

primeiras drogas sintéticas. Desde então, diversas políticas foram adotadas ao combate ao uso 

de drogas. 

O art. 1, parágrafo único da Lei de Drogas (2006), considera drogas " as substâncias 

ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em 

listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União." Portanto, para que uma 

substância seja considera droga, não basta apenas causar dependência, mas deve estar 

especificada em lista. Estas listas são de responsabilidade da ANVISA, uma autarquia sob 

regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, descritas na Portaria SVS/MS n
o
 344, de 

12 de maio de 1998.  

De acordo com Araújo (2014) desde 1946 a ONU começou um trabalho para unir 

todas as convenções internacionais de drogas em uma única, surgiu a Convenção Única de 

Narcóticos de 1961, que orienta até hoje as políticas nacionais e regionais sobre drogas. A 

década de 60 foi marcada por grande expansão no consumo de drogas no mundo, e em 1971 a 

ONU criou a Convenção de Drogas Psicotrópicas. Esta convenção portanto foi mais branda 

que a primeira, pois o alvo eram drogas produzidas em indústrias importantes para a 

economia do país. Em 1988 foi criada a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Drogas 

Narcóticas e Substâncias Psicotrópicas, mais de dez anos após o surgimento dos grandes 

cartéis colombianos. 
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Com o intuito de auxiliar os países na implementação destas convenções, foi criada o 

UNODC (United Nations Office Drugs and Crime). " [...] UNODC auxilia os Estados-

membros a desenvolver suas legislações nacionais sobre drogas, buscando estabelecer marcos 

legais de referência sobre o assunto, tanto nacional, quanto regional e globalmente." 

(UNODC, 2011). 

A expressão "Guerra as drogas" foi instaurada na década de 70, através de uma 

política repressiva e intervencionista sedimentada pelo então presidente Nixon dos Estados 

Unidos, com a promessa de restaurar a lei e a ordem. Esta época foi marcada pelas 

manifestações dos estudantes universitários americanos que refletiam a "ideia de rebeldia", 

alarmando os setores conservadores da América. A "guerra" não foi seguida ao pé da letra, e 

outros países adotaram suas próprias políticas. 

Em meio as grandes polêmicas, há consenso quanto a afirmação: as drogas fazem mal 

a saúde. "Estima-se que 12,6 milhões de pessoas morram a cada ano por motivos ligados ao 

abuso de drogas". (ARAUJO, 2014, p. 146). 

 

Fonte: ARAÚJO, 2014, p.147 

 

Que parte da população brasileira é dependente ? 
 

12, 3 %      Álcool 

10,1%       Tabaco 

  1,2%       Maconha 

Fonte: (ARAÚJO, 2014, p. 147) 

5%

23%

69%

3%

Quadro 1 - Internações por uso de drogas no 

Brasil (%)

Cocaína Várias drogas Álcool Outros
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A partir destes dados podemos perceber que as substâncias lícitas tem sido as mais 

prejudiciais. O álcool e o tabaco causam mais dependência do que a maconha, e 

especificamente o álcool lidera nos casos de internações por uso de drogas. Sobre o tabaco, 

droga lícita bastante questionada pelos seus malefícios, só teve o seu consumo reduzido na 

década de 80, quando adquiriu-se conhecimento sobre seu prejuízo à saúde. 

Cada droga é única, e quando falamos em seus malefícios devemos ter o cuidado em 

analisar qual aspectos abordamos: individuais, sociais, quantitativos e qualitativos... "Álcool, 

tabaco, crack e heroína são as drogas que causam mais danos para a sociedade e os usuários" 

(ARAÚJO, 2014, p.199). 

Quando se quer saber o risco das drogas de maneira mais ampla, é 

importante considerar as vítimas em questão. A maioria delas causa algum 

nível de dano para cada um dos dois grupos - o dos usuários e o dos outros. 

Mas os prejuízos que elas representam para uns e outros são independentes. 

Algumas são mais nocivas para os usuários, mas pesam pouco na conta da 

sociedade, como a metanfetamina (que tem relativamente poucos usuários). 

Já o álcool faz menos mal para os usuários do que a metanfetamina, mas 

causa um prejuízo social enorme, porque é muito popular (ARAÚJO, 2014, 

p. 199). 

 

O que podemos concluir sobre as drogas, é que elas são sim nocivas a saúde dos 

usuários e da sociedade como um todo. São motivos de desestruturação familiar, aumento da 

criminalidade, gastos públicos no combate ao tráfico e tratamento de usuários dentre outros 

problemas que atingem proporções mundiais. 

4.1.2 ANTECEDENTES LEGAIS E A NOVA LEI DE DROGAS 

Há incontáveis argumentos prós e contras na discussão sobre as drogas, seja no âmbito 

educacional, medicinal, cultural ou jurisdicional, encontraremos divergências nas opiniões a 

respeito do tema. A lei existe como instrumento formal de referência de conduta, norteia as 

ações da população em geral e das instituições que as atendem. 

Curiosamente até o século XIX não havia no arcabouço jurídico legislação sobre a 

política de drogas, mas já havia algumas substâncias que tinham suas vendas controladas, 

principalmente os venenos. 

Segundo o sociólogo Paulo Cesar Pontes Fraga,  o Código Penal do Império, de 1851, 

não tocava na questão de proibição, mas regulava o uso e a venda de medicamentos, enquanto 
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o Republicano, de 1890, determinava uma multa a quem vendesse ou ministrasse substância 

venenosa sem prescrição nos regulamentos. 

Pelli (2011), afirma que à partir de 1920, houve uma “onda mundial de combate ao 

uso de determinadas drogas”, segundo Paulo Cesar, agravada no Brasil com a troca, em 1932, 

da palavra “venenosa” para “entorpecente”, do artigo 159 do Código Penal.  

A mudança do termo ocasionou mudanças além da semântica, representou um olhar 

mais enrijecido do governo para com as políticas de drogas, implicando em moralizações 

crescentes e políticas rigorosas representadas nas leis. Pelli (2011), afirma que no século XIX, 

após as Guerras do Ópio houveram diversos encontros entre as nações para discutir sobre as 

drogas, e que só em 1924 houve referência a maconha devido a participação do representante 

brasileiro, Pedro Pernambuco Filho, que afirmou que os efeitos da cannabis eram piores do 

que os do próprio ópio. O resultado foi a condenação da maconha pela Liga das Nações. 

"Depois que a ONU foi criada houve a primeira Convenção Única de Entorpecentes em 1961, 

assinada por mais de 200 países colocando a Cannabis numa lista, junto com a heroína, como 

droga particularmente perigosa" (PELLI, 2011, p.2). 

Segundo informações do Bacharel em Ciências Jurídicas, Gonçalves (2011), no Brasil, 

em 1940 não havia legislação específica para tal fim, e a questão das drogas era tratada pelo 

Código Penal a partir do seu artigo 267 em diante. Em 1976 foi criada a Lei 6368/76, que 

passou a dar maior amplitude ao tema, mas acabou ficando defasada. Em 2002 foi revogada 

pela lei 10.409/02, que teve todos os seus títulos criminais  barrados pelo Presidente da 

República. Por um período foi necessário que os operadores do direito utilizassem os crimes 

previstos na primeira lei com os procedimentos da segunda, que estavam mais adequados. 

No ano de 2006, com a finalidade de redefinir o problema do uso e do tráfico de 

drogas, entrou em vigor a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, chamada de "Nova Lei de 

Drogas", que:   

Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; 

prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção 

social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para 

repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define 

crimes e dá outras providências(BRASIL, Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 

2006, 2016) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.343-2006?OpenDocument
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Conforme a previsão legal (art. 1º; art. 3º incisos I e II; art. 4º, inciso X e art. 5º, inciso 

III) os objetivos da Lei de Drogas são a prevenção do uso indevido e repressão a produção 

não autorizada e ao tráfico ilícito. O art. 7 assegura a execução das atividades descentralizadas 

nas esferas federal, distrital, estadual e municipal. Os artigos 18 e 19 tratam de políticas de 

prevenção ao uso de drogas direcionadas a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e o 

fortalecimento de proteção. 

O segundo capítulo do terceiro título da lei dispõe sobre as atividades de atenção e de 

reinserção social de usuários ou dependentes de drogas. O terceiro capítulo do título três trata 

sobre os crimes e as penas, que segundo o art. 27, podem ser aplicadas isoladas ou 

cumulativamente bem como substituídas a qualquer tempo, ouvidos o Ministério Público e o 

defensor. 

A Nova Lei de Drogas não prevê legalização do uso de drogas, o porte de substâncias 

ilícitas para consumo pessoal perdeu ser caráter criminoso, e a pena privativa de liberdade 

deixa de existir (detenção e reclusão), dando lugar a sanções menos penosas: 

Art. 28º Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 

consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo 

com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo. 

Penso (2010, apud BOHRER, 2012), afirma que a função da Nova Lei de Drogas não 

deve ser apenas punir, mas principalmente ressocializar e educar.  

 A terminologia adotada na nova lei também foi alterada, antes falava-se em 

"substâncias entorpecentes" (art. 2), atualmente, "drogas". O grande diferencial da atual Lei 

de Drogas em comparação com as anteriores foi o abrandamento das sanções para os usuários 

enquanto para política de tráfico mostrou-se mais rigorosa, mas continua ainda repressiva e 

confusa por não esclarecer quem é usuário e quem é traficante. 
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4.1.3 MEDIDA SOCIOEDUCATIVA  

As medidas socioeducativas é tema de grande polêmica nas diversas áreas sociais, por 

ser considerada por alguns como uma política protetora e ineficaz, e por outros adequada a 

realidade social que vivenciamos. Trata-se de uma discussão importante na área educacional 

já que as medias adotadas possuem caráter pedagógico para com os adolescentes que são 

penalmente imputáveis pelo Código Penal Brasileiro. 

A Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, institui o Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase). No parágrafo primeiro da lei:  

Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios 

que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por 

adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os 

planos, políticas e programas específicos de atendimento a adolescente em 

conflito com a lei(BRASIL, Lei nº 12.494, de 18 de janeiro de 2012, 2016) 

Compreende-se o SINASE como uma política pública que regulamenta e orienta 

execução das medidas socioeducativas para adolescentes que cometeram ato infracional. É 

regulamentado pela União, e aderido pelos sistemas estaduais, distrital e municipal. As 

medidas socioeducativas estão previstas no segundo parágrafo desta lei: 

Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da 

Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), as quais têm por objetivos:  

I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato 

infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;  

II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos 

individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de 

atendimento; e  

III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da 

sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de 

direitos, observados os limites previstos em lei(BRASIL, Lei nº 12.494, de 

18 de janeiro de 2012, 2016, grifo nosso). 

As medidas não tendem a eximir os adolescentes de penas, mas objetivam a 

responsabilização do adolescente pelos seus atos de forma reflexiva almejando assim a 

inibição de novas práticas infracionais e se possível a ressocialização dos mesmos. Sendo 

assim, o art. 112 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) dispõe: 

[...]Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.594-2012?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art112
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I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 

III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. [...] (BRASIL, Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990, 2016) 

Advertência: Prevista no art. 115 é a mais branda das medidas, consiste em 

admoestação verbal, gera efeitos jurídicos sob prova de materialidade e indícios de ato 

infracional, fica registrada na Vara da Infância e Juventude. 

Obrigação de reparar o dano: O art. 116 prevê que em se tratando de ato infracional 

com danos patrimoniais o infrator dentro de suas condições repare o dano ou de outras formas 

compense o prejuízo à vítima, havendo impossibilidade a medida poderá ser substituída. 

Prestação de serviços à comunidade: Art. 117 delimita esta medida, que tem como 

objetivo a ressocialização do infrator, na execução de tarefas gratuitas e de interesse geral, 

não podendo exceder o prazo de oito horas semanais e o período de seis meses, deve 

acontecer em dias e horários que não prejudiquem a educação escolar e/ou trabalho. 

Liberdade Assistida: Esta medida assegurada no art. 118 tem a finalidade de 

acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, denotando um caráter pedagógico. É designado 

pela autoridade responsável uma pessoa capacitada para acompanhar o caso. Tem um prazo 

mínimo de seis meses que pode ser revogado, prorrogado ou substituído. 

Inserção em regime de semiliberdade: Está prevista no art. 120, pode ser aplicada 

desde o início ou como forma de transição para o meio aberto. O infrator fica privado de sua 

liberdade no período noturno, e durante o dia é liberado para atividades educacionais e 

profissionais, bem como manter contato com sua família.  

Internação: É a medida mais gravosa descrita nos arts. 121 e 122. É aplicada em 

casos de violência ou grave ameaça a pessoa e em casos de reiteração em condutas graves. 

Tem um prazo máximo de três anos em respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, vencido o prazo o infrator deve ser posto em liberdade (semi liberdade ou 
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liberdade assistida), ou ainda a liberdade compulsória no caso do infrator ter completado 21 

anos de idade. 

O inciso VII do art. 112,  possibilita a aplicação de qualquer uma das medidas 

previstas no art. 101, I a VI, do ECA, Das Medidas Específicas de Proteção, que por sua vez, 

refere-se à: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de 

responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, 

apoio e promoção da família, da criança e do adolescente;             

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 

tratamento a alcoólatras e toxicômanos. [...] (BRASIL, Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, 2016) 

As medidas socioeducativas são aplicadas com fins pedagógicos e educativos, pois 

visam a reeducação e prevenção de novos atos infracionais por parte dos adolescentes, 

objetivando que os mesmos tenham condutas legais e responsáveis após o cumprimento das 

medidas que lhes foram aplicadas. 

"Entre 2012 e 2013 houve um aumento de 12% no número de adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e internação 

provisória." (BRASIL, 2015 apud OBID, 2016).  

O princípio da proteção integral expresso no art. 1do ECA, segundo ( BOHER, 2012, 

p.36) "possibilitou estender esse tipo de atenção também aos adultos, por meio de uma 

abordagem multidimensional e multidisciplinar".  

Dessa forma, Penso (2010 apud BOHER, 2012, p.36-37) "afirma que as medidas 

socioeducativas com adolescentes podem ser tomadas como referência para o trabalho com 

jovens e adultos que chegam à Justiça por porte ou uso de drogas". Isto devido ao fato de que 
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os atendimentos em grupos socioeducativos tem se dirigido a pessoas que contemplam a faixa 

etária entre 18 e 29 anos,encaixando-se parcialmente nos conceitos de juventude. 

4.2 JUVENTUDE E O USO DA MACONHA 

Tratando sobre o assunto das drogas, é notável que os jovens configuram um 

importante grupo de risco que merecem atenção. Seja qual for a classe social, cada vez mais 

percebemos o envolvimento dos mesmos com as drogas por motivos diversos. Faz se 

necessário compreender quem são esses sujeitos e a problemática social na qual eles estão 

envolvidos, visto que não se trata apenas de um problema individual, mas sim, coletivo. 

4.2.1 CONCEITO DE JUVENTUDE 

Como uma categoria socialmente construída, o termo juventude é comumente 

designado para a passagem que corresponde entre a infância/adolescência para a fase adulta.  

A necessidade de se empregar este termo, surgiu a partir das relações de trabalho, e se 

intensificou no período de guerras, quando principalmente os garotos eram recrutados para 

diversos tipos de serviços, e a adolescência era obrigatoriamente deixada de lado, sem que a 

fase adulta houvesse chegado.  

Cara e Gauto (2007, p. 171 apud BOHER, 2012, p.19) demonstram que  a juventude 

teve seus temas debatidos a partir da Segunda Guerra Mundial, quando passou a ser entendida 

"como um período preparatório e de transição entre a infância e a fase adulta, marcado por 

uma espécie de carência ou moratória tencionada pelas necessidades relacionadas à formação 

da identidade individual". 

Esse período sempre existiu, mas  depois do período pós-guerra ganhou visibilidade 

nas pautas sociais, e diversas foram as formas nas quais os jovens foram e ainda são 

percebidos. Há quem enxergue-os como problemáticos, rebeldes e incontestáveis, e há quem 

enxergue-os como a promessa de um futuro melhor para a nação. A noção de juventude varia 

de acordo com o seu tempo e o seu povo, de forma que cada sociedade constitui o jovem à sua 

imagem. Atualmente no Brasil há divergências nas definições dos limites cronológicos deste 

período da vida: 

Segundo a Lei  nº 8.069 (BRASIL,1990, art. 2), que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), é considerado adolescente a pessoa com idade entre doze e 

dezoito anos, e jovem adulto a idade entre 18 e 21 anos. Já o Estatuto da Juventude, Lei nº 

12.852 (BRASIL, 2013 art. 1 § 1) considera jovens pessoas com idade entre 15 e 29 anos. 
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Batista(2014, p.30) afirma que:  

Essa compreensão ampla de que a juventude estende-se até os 29 anos 

justifica-se segundo o CONJUVE (2013) no fato de que os fenômenos 

sociais contemporâneos afetam no alongamento juvenil. Isso se explica no 

fato da extensão do tempo de escolaridade e formação profissional e também 

na dificuldade de inserção do jovem atualmente no mercado de trabalho e 

em outras dimensões da chamada vida adulta.  

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016), adolescentes são pessoas jovens 

com idade entre dez e dezenove anos, já para as Nações Unidas e IBGE (apud BORHER 2012 

p.17),  a idade é compreendida entre os quinze e vinte e quatro anos, a Secretaria Nacional de 

Juventude situa entre  15 e 29 anos. 

Eisenstein (2005, p.1), cita adolescência como: 

Período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos 

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

pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos relacionados às 

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

com as mudanças corporais da puberdade e termina quando o indivíduo 

consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente 

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

 

Além das divergências cronológicas podemos perceber semelhanças quando os autores 

caracterizam a juventude como a passagem de uma fase para outra. Passagem esta que não 

acontece de maneira estática, causando diversos desconfortos conscientes e ou inconscientes 

para quem a vivencia. Tais desconfortos podem ser manifestados de diversas formas, e é 

comum que os jovens expressem indignação ao momento vivenciado em seus corpos e 

mentes. Suas expressões muitas vezes são estereotipadas, já que esta fase é marcada por 

turbulências e grandes questionamentos.  

É necessário uma maior atenção ao comportamento dos jovens, pois segundo a OMS 

(2006), muitas doenças sérias adquiridas na fase adulta tem suas raízes na juventude. Como 

por exemplo o uso de tabaco, doenças sexualmente transmissíveis incluindo o HIV, maus 

hábitos alimentares e a falta de exercícios físicos, causando uma morte prematura. 

As raízes destes e de outros problemas podem ser compreendidas quando 

contextualizamos a juventude com os anseios do mundo moderno, onde cada vez mais nos é 

imposto a cultura do consumismo para ser feliz. Associado a isto está a intolerância ao 

sofrimento, onde cada vez mais os jovens buscam meios de sentirem-se seres autônomos e 
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completos. São várias as alternativas disponíveis para suprir o mal estar vivenciado 

socialmente, algumas pessoas buscam respostas nas artes, outras na ciência, outras na religião, 

e há quem se envolva com as drogas. Olievenstein (1984, apud BOHRER, 2012, p.21) refere 

que a busca pela droga objetiva a negação do sofrimento e a busca do prazer. Dessa forma, a 

dificuldade em lidar com problemas podem levar os jovens na busca de prazeres imediatos, 

proporcionados pelas drogas. 

Todas as pessoas estão sujeitas ao envolvimento com as drogas. "Especificamente 

quanto à faixa etária, tem-se identificado que o uso de drogas inicia precocemente, 

intensificando-se com a idade" (EMCDDA, 2009, apud SENAD, 2010 p.16). 

Bohrer (2012), afirma que as caracterizações de juventude neste período denunciaram, 

além do comportamento em si, diferentes expressões de jovens de classes sociais distintas: 

os mais ricos são "excêntricos", "rebeldes", "contestadores"; os mais pobres 

são "delinquentes". Os primeiros, pelas oportunidades garantidas pela 

origem social (...), canalizam suas insatisfações e expectativas por meio de 

produções e participações culturais, artísticas e políticas. Quando se 

envolvem com a prática de atos de transgressão ou atos infracionais, há uma 

intolerância social maior na compreensão de sua conduta(...). Quanto ao 

adolescente e ao jovem pobres, há claramente uma tendência social de 

subestimação de sua produção e forma de participação social, criminalização 

de sua conduta, mecanismos de repressão e punição rigorosos - o controle de 

circulação pelas cidades, sua representação como perigoso ou 

potencialmente perigoso e, finalmente, o encarceramento da pobreza ou seu 

extermínio (TRASSI e MALVASI, 2010, p.39 apud BOHER, 2012, p.22). 

 

Além das diferenças já citadas nos conceitos de juventude, percebemos uma 

distinção na visão de que a sociedade possui entre  jovens de classe alta comparado aos de 

classes baixas, este último ao se envolver com as drogas, carrega conotações extremamente 

negativas, enquanto o primeiro é visto de forma mais tolerante.  

Em síntese, o que se busca com esta análise é compreender o perfil do grupo 

socioeducativo analisado na presente pesquisa, a fim de que possamos situá-los e entendê-los 

de acordo com suas questões pessoais e sócio-históricas.  
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4.2.2 A MACONHA 

O uso e o tráfico de drogas deixa suas trilhas ao redor do mundo, segundo 

informações do Almanaque das Drogas, de Tarso Araújo, são mais de 200 milhões de pessoas 

que usam drogas ilícitas pelo menos uma vez ao ano. Neste tópico nos concentraremos na 

maconha, droga ilícita mais consumida em todo o mundo. 

São muitos os debates acalorados a respeito da maconha, muitos condenam-na como 

a "porta de entrada para outras drogas" e apontam o dedo para seus malefícios, enquanto 

outros desejam e lutam por sua descriminalização e legalização, apontando seus benefícios 

medicinais e recreativos. O debate é amplo e precisa ser analisado minuciosamente, pois não 

basta se posicionar simplesmente contra ou a favor da droga, é necessário compreendê-la 

numa dimensão política, econômica, social e educacional. 

Segundo o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (OBID, 2016), "a 

maconha, (haxixe, erva, baseado) é o nome dado à planta conhecida cientificamente como 

Cannabis Sativa.”, em outros países recebe diversos outros nomes. O THC é uma substância 

química produzida pela planta responsável pelos efeitos psicoativos da droga no organismo. 

"Atualmente, a quantidade de THC encontrada na maconha é de aproximadamente 4,5%", 

(OBID, 2016), esses valores podem variar de acordo com vários fatores, tais como solo, 

clima, tempo de colheita,  dentre outros, podendo assim produzir mais ou menos efeitos, esses 

efeitos também são variáveis a depender da pessoa que a consome. 

De acordo com Araújo (2014), há três espécies de Cannabis: Sativa, Indica, 

Ruderalis. A  primeira pode chegar até 5m de altura, é preferível para fabricação de fibras, 

mas também é cultivada como droga, a segunda é mais baixa, alcança até 1,2 m,  possui 

folhas mais largas e é cultivada para obter THC, preferível para o cultivo indoor e para 

produzir haxixe, a terceira possui entre 30 e 60 cm de altura, espalhou-se em regiões centrais 

da Ásia e é a variedade com menos concentração de THC. "Existem mais de 700 tipos de 

plantas de Cannabis sativa descritos, a maioria desenvolvido pelo homem ao longo de séculos 

de cruzamento e seleção de variedades selvagens" (ARAÚJO, 2014, p.312). O cânhamo é o 

nome que se dá para as Cannabis utilizadas na fabricação de cordas, roupas e tecidos. 

A produção global da Cannabis sativa é desconhecida, por sua produção ser muito 

dispersa, mas sabe-se que a planta cresce em praticamente todo lugar do mundo e pelo menos 

172 países produzem maconha ou haxixe. Falando em números, Araújo (2014) afirma que 
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160 milhões de pessoas fumam maconha no mundo, e especificamente no Brasil, 2,6% da 

população faz uso no ano,os três países que mais produzem maconha são: México (21,5 mil 

toneladas), Paraguai (16,5 mil toneladas) e EUA (3,2 a 7,4 mil toneladas).  

Um dos debates acalorados sobre a droga compreende o seu uso medicinal e 

recreativo. O valor medicinal da maconha é conhecido desde a pré história. Segundo Araújo 

(2014), a obra escrita pelo médico irlandês William O'Shaughnessy, que foi disseminada na 

Europa, relata o sucesso da planta no tratamento de reumatismo, convulsões, espasmos 

musculares, tétano e etc. No Brasil o uso da droga provavelmente chegou com os escravos, no 

século 15, mas a maconha medicinal só se tornou popular após sua expansão no velho 

continente. Um dos problemas pelo qual ela foi deixando de ser utilizada para este fim, foi a 

dificuldade encontrada pelos médicos na dosagem do medicamento para os pacientes, que 

também variava de acordo com a qualidade da planta, algumas inclusive traziam efeitos 

colaterais para os pacientes. Na década de 30 o uso da maconha começou a ser perseguido e 

seu uso medicinal já não era mais tão importante. 

Após a descoberta do princípio ativo do ópio, em 1804, vários estudos se voltaram 

para os remédios naturais. Araújo (2014, p. 74) afirma que em 1964 o israelense Raphael 

Mechoulan conseguiu isolar o delta-9-tetrahidrocanabinol, molécula conhecida popularmente 

como THC, responsável pelo efeito psicoativo e por boa parte dos efeitos terapêuticos da 

planta. Esta descoberta impulsionou novas pesquisas, justo em uma época onde as pessoas 

faziam seus próprios experimentos com a planta.  

O consumo da maconha se tornava cada vez mais popular no Ocidente, porém vários 

países implementaram leis para se adequar à Convenção de Narcóticos da ONU, de 1961, que 

criminalizava e determinava penas de prisão para os usuários de drogas. Foram várias as 

insatisfações a respeito da política adotada, e aconteceram as primeiras marchas da maconha, 

onde muitos artistas também abraçaram a causa pedindo a legalização da droga. Diante dos 

protestos alguns países realizaram levantamento científico sobre a maconha, e embora eles 

tenham atestado o equívoco e más interpretações sobre a droga, os políticos preferiram 

ignorar os dados, sendo a Holanda, o único país a não seguir a regra e começar a implementar 

seus coffee shops, em 1976.  

É bastante frequente a alegação de que, se os políticos da década de 70 

tivessem seguido as recomendações baseadas na ciência da época, haveria 

muito menos gente presa por uso de drogas hoje em dia. Mas é curioso 
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pensar que, talvez, também houvesse muito menos gente nos hospitais. 

(ARAÚJO, 2014, p.76). 

Em 2014, o uso da maconha medicinal retomou no Brasil, devido ao caso de Anny de 

Bortoli Fischer, que foi a primeira pessoa do país a conseguir autorização da justiça para 

utilizar a droga. "Portadora da síndrome CDKL, tipo de epilepsia rara,[...], a criança de cinco 

anos tinha cerca de 60 convulsões por semana e conseguiu reduzi-las a zero usando um 

extrato de maconha rico em canabidol, derivado não psicoativo da planta." (ARAUJO, 2014, 

p.89). Após o acontecimento, dezenas de outras crianças passaram a utilizar a maconha no 

tratamento epiléptico. "Em 2010, havia mais de 20 países e 14 Estados nos EUA com o uso 

medicinal de maconha ou de seus derivados aprovado para o tratamento de certos males." 

(ARAUJO, 2014, p.316) 

Se as discussões a respeito do uso medicinal da maconha são permeadas pelo senso 

comum, quando falamos do uso recreativo o assunto torna-se ainda mais delicado. É comum 

que os usuários de maconha sejam sempre vistos de forma negativa, sem que as pessoas 

busquem entender os motivos que os levam a consumir a droga.  Os usuários buscam  

prazeres como euforia, relaxamento, fluidez do pensamento e diversas outras sensações 

proporcionadas pelos efeitos psicoativos da planta. "Outros efeitos comuns são vontade de rir, 

perda de noção do tempo e maior sensibilidade sensorial, especialmente para sons e imagens". 

(ARAUJO, 2014, p.311). A intensidade desses feitos varia de acordo com a quantidade, 

qualidade e variedade da droga, bem como a pessoa que à consome.  

 O alcance desses prazeres também possui potencial para causar dependência, um dos 

motivos no qual motivam muitas pessoas a se posicionarem contra a legalização da droga.  

Araújo (2014, p.311), diz que estudos comprovam que cerca de 10% de pessoas que 

experimentaram maconha tornam-se dependentes em algum momento da vida. 

Segundo Araújo (2014, p. 314), a maconha tem seus efeitos negativos comprovados, o 

principal deles é sobre a memória. A memorização de fatos recentes é dificultado após fumar, 

perdurando aproximadamente por 48h, para quem faz uso regular da droga a falha na 

memória pode durar por mais de um mês após o último "baseado". O uso regular da droga 

também interfere na aprendizagem, principalmente quando se trata de usuários adolescentes, 

pois o desenvolvimento das conexões entre os neurônios são comprometidas. Alguns estudos 

também demonstram comprometimento no sistema respiratório, possíveis prejuízos nas 
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células que produzem os anticorpos, e aumento dos batimentos cardíacos em 30% a 40% no 

auge do efeito. 

 Algumas questões ainda são motivos de grandes tabus, como por exemplo afirmar que 

a maconha "mata neurônios", não há evidências que comprovem este fato. Uma outra questão 

aborda os problemas psiquiátricos. A maconha não desenvolve tais problemas, o que ocorre é 

que "pessoas com predisposição genética a esquizofrenia, depressão e ansiedade têm mais 

chances de desenvolver esses problemas quando usam maconha. E quem já sofre com eles e 

usa a droga costumam piorar. (ARAÚJO, 2014, p. 314).  

Pesquisas que afirmam que a maconha é "amotivacional" são ultrapassadas, estudos 

mais recentes não encontraram relação entre baixa produtividade e o uso da droga. Uma 

última questão bastante comentada é a possibilidade da droga causar infertilidade, o que 

acontece é que com o uso crônico da droga há uma diminuição na contagem dos espermas e 

alterações no ciclo menstrual, diminuindo assim a chance de gravidez, mas não causando 

infertilidade. A depender da quantidade consumida, a maconha também pode diminuir a 

coordenação e a capacidade motora, sendo recomendado evitar dirigir até um dia após fumar. 

Com as informações disponibilizadas a respeito da droga podemos perceber a 

dimensão do debate e das controvérsias que giram em torno da maconha. Para dar 

continuidade a esta pesquisa, faz-se necessário analisarmos fatores externos que levam as 

pessoas a consumi-la.   

4.2.3 OS MOTIVOS, O CONSUMO, A TRANSGRESSÃO 

Duas vozes falavam comigo. Uma insidiosa e firme dizia:  

“A Terra é um bolo cheio de doçura; Posso (e teu prazer seria então sem limite!)  

Te dar um apetite de tamanho semelhante”. E outro: “Vem! Oh! Vem viajar nos 

sonhos, além do possível, além do conhecido!” Charles Baudelaire escolhe ouvir a 

segunda: “... É de então Que data o que se pode, ai de mim! Chamar minha chaga.  

E minha fatalidade...”[...] Então eu me re-intoxiquei porque os médicos que 

desintoxicam – dever-se-ia dizer simplesmente que purgam- não procuram curar as 

perturbações primeiras que motivam a intoxicação, recuperei meu desequilíbrio 

nervoso, pois prefiro um equilíbrio artificial a nenhum equilíbrio.  

(Jean Cocteau, Ópio) 

Que as pessoas se envolvem com as drogas já sabemos, o que pouco questionamos 

são os motivos que as levam a quererem consumir estas substâncias. Este tópico tem interesse 

em compreender tais aspectos sob diferentes óticas de maneira humanizada e livre de 

preconceitos. Para boa parte da população, as drogas são as causas, e jamais os sintomas de 

todos os problemas. 
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Alguns autores defendem que a sociedade moderna contribui para a busca de 

substâncias que causem prazer.  

[...] a concentração urbana que marca a modernidade, as modificações nas 

interações sociais, assim como a influência crescente dos meios de 

comunicação, transformaram profundamente os modos de convivência. 

Destaca ainda o êxodo rural, as aglomerações suburbanas e a massificação - 

entre outros fenômenos - que acabaram provocando o isolamento e o 

anonimato de muitas pessoas. (BUCHER 1992, apud TOMAZ, p. 512) 

Apesar de ser um argumento louvável, não é suficiente, visto que desde antes de cristo 

a humanidade já fazia uso de substâncias psicoativas. O que aconteceu foi uma intensificação 

nos últimos 200 anos no consumo de drogas, motivados pela busca de prazeres e alívios 

perante as pressões sociais, caracterizando - se assim como estado de alerta na saúde pública. 

As pessoas sofrem, e sofrem por motivos diversos. A angústia, segundo (ROMERA, 

TORRECILLAS, 2000 apud TOMAZ, 2010), é algo inerente a condição humana. No decorrer 

de suas vidas, as pessoas lidam com diversas situações problemas, e não é possível lidar com 

tais problemas de maneira individual. Alguns encontram soluções na religião, outros na 

profissão, outros em seu seio familiar... e em diversas outras possibilidades, inclusive na 

droga. 

A droga pode ser bem mais que uma simples substância a ser ingerida, ela pode 

significar naquele momento a companhia ideal para a pessoa que a consome. "É preciso 

considerar a relação estabelecida com a droga de acordo com sua história de vida." (TOMAZ, 

2010, p.514). Mas por que as pessoas usam drogas ? Se perguntarmos a usuários obteremos 

respostas parecidas, algumas delas são: Para esquecer os problemas; para se divertir; para 

acompanhar os amigos; para relaxar; para ter novas experiências, dentre outras. O que essas 

respostas tem em comum é o objetivo em fugir da realidade, e mesmo que inconscientemente, 

os usuários buscam novos prazeres. Segundo Araújo (2014, p.150) "drogas causam prazer ao 

agir sobre as mesmas partes do cérebro que a comida e o sexo ativam[...] estímulos naturais e 

drogas aumentam a dopamina em regiões ligadas ao prazer, à motivação e ao aprendizado". 

A adolescência é a fase mais propícia para o consumo de drogas, e por isso merece 

atenção. O cérebro de um adolescente funciona de forma diferente de um adulto. Araújo 

(2014, p.188) afirma que as partes que controlam a emoção amadurecem mais rápido, 

enquanto o córtex pré-frontal, que nos ajuda a tomar decisões mais racionais e lógicas só fica 

pronta por volta dos 25 anos de idade. Essas informações são visíveis nas atitudes de 
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adolescentes que vivem intensamente suas emoções, mas não sabem lidar com elas de forma 

racional, levando-os com frequência a caminhos dúbeis e perigosos,  como o uso das drogas. 

O sistema sócio-econômico-cultural e transtornos vivenciados no seio familiar são 

fatores de influência no consumo de drogas. "Fatores sociais e culturais são importantes 

porque determinam quanto as drogas são mais ou menos acessíveis e, principalmente, porque 

influenciam o valor que cada pessoa atribui ao uso dessas substâncias". (ARAÚJO, 2014, 

p.189). Dessa forma, o problema das drogas torna-se um ciclo vicioso, no qual a pessoa que 

está inserida em determinado sistema econômico e cultural pode ser influenciada por ele a 

consumir tais substâncias, e posteriormente fazer parte estatisticamente deste mesmo sistema 

que o induziu ao uso, participando então de uma ampla problemática social. 

Olievenstein (1984, apud BOHER, 2012, p.27) "acredita que o motivo para o consumo 

de drogas também está no desejo que o jovem tem de expressar livremente as tendências mais 

reprimidas, mais abafadas da personalidade e da imaginação". Dessa forma a droga 

proporciona certa liberdade para o usuário transpor o que sente, causando-lhe certo alívio e 

bem estar, o problema é quando esse bem estar só é assimilado ao uso de drogas, levando 

assim a dependência. 

O consumo de drogas  transcende aspectos legislativos, prova disso é observar que os 

países que adotam políticas rigorosas não garantem diminuição no número de usuários de 

drogas que são beneficiados pelo tráfico. 

Quadro 2: Estimativa da ONU sobre o percentual da população que consome a droga ao 

menos uma vez ao ano em cada continente 

MACONHA 

África 7,1% 

  

Américas 6,9% 

  

Ásia 1,9% 

  

Europa 5,3 % 

  

Oceania 12,1% 

Fonte: ARAÚJO (2014, p.115)  
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Quadro 3 - Maconha: Uso entre 

estudantes brasileiros 

 

De 15 a 16 anos 8,6% 

 

De 17 a 18 anos 13,2% 

 

Universitários 13,8% 

 

Fonte: UNODC (2011), UNODC (2010), Senad (2001), Obid (2010) apud ARAUJO (2014, p.311). 

O VI Levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre os 

estudantes do ensino fundamental e médio das redes pública e privada de ensino nas 27 

capitais brasileiras afirma que 25,5% dos estudantes entrevistados já usaram drogas (exceto 

álcool e tabaco) em algum momento da vida. Em um paralelo entre escolas públicas e 

privadas, houve predomínio nos índices de usos das escolas privadas, enquanto as escolas 

públicas apontaram para o uso de drogas "mais pesadas". O álcool e o tabaco foram as drogas 

de maior consumo na vida, seguida pelos inalantes. Quanto a idade média de consumo, 

estima-se que o uso de drogas lícitas inicia-se aos 13 anos, enquanto as ilícitas aos 14 e 15. 

"Existem também evidencias de que o uso experimental de drogas na infância e puberdade 

pode levar ao uso abusivo e mesmo dependência na vida adulta" (NAPPO et al., 2010 apud 

CEBRID, 2010, p.406) 

A partir destes dados podemos perceber prevalência no uso das drogas lícitas, porém 

não podemos excluir o fato de que estes adolescentes tem acesso as drogas independentes 

delas serem legais ou não. O que o documento chama de drogas pesadas pode ser entendido 

como drogas mais baratas e de possível acesso aos estudantes de escolas públicas. 

"Estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo façam uso de alguma substância 

ilícita, dentre as quais cerca de 25 milhões poderiam ser consideradas como "usuários 

problemáticos de drogas" (UNODC, 2007 apud SENAD, 2010, p.54). Estes dados revelam 

que um oitavo da população mundial que consome drogas são considerados problemáticos, o 

que nos faz pensar: por que o restante não é ? A resposta a esta pergunta reforça a hipótese 

que há outros problemas envolvidas que não sejam apenas as drogas, as mesmas apenas 

contribuem para o desencadeamento de problemas predispostos a existirem. 
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Em uma análise comparativa as diferentes faixas etárias e o uso de drogas, "[...] 

pode-se observar que as idades entre 18 e 24 anos apresentam as maiores prevalências para o 

uso na vida de maconha (17%)[...]" (SENAD, 2010, p. 54). Os dados comparados em um 

contexto maior apontam que "o uso de álcool, tabaco e outras drogas é mais frequente pelos 

universitários que pela população geral brasileira[...] (de faixa etária entre 12 e 65 anos). 

(SENAD, 2010, p.182) 

Há uma tendência maior ao uso de drogas durante a juventude, No I 

Levantamento sobre o uso de drogas realizado pela SENAD, (2010), 47,8% 

dos jovens universitários entrevistados responderam que utilizavam drogas 

porque lhes possibilitava esquecer os problemas da vida. A 

droga(...)representa o risco, a ilegalidade, a desilusão e a autodestruição. 

Mas tudo é aceito e procurado porque ela estabelece a transgressão. A 

transgressão terrível da lei da sociedade e da lei do Pai, a transgressão que 

constitui um jogo com a morte, que é busca de prazer, mas dentro da 

ambiguidade permanente da dor e da destruição(OLIEVENSTEIN, 1984, p.8 

apud BOHRER, 2012, p.26). 

 

Olievenstein (1984, apud BOHRER 2012) entende que independente das drogas 

serem lícitas ou ilícitas, o ser humano busca substâncias que alterem o seu espírito, de forma 

que o consumo contribua para a inserção dos mesmos em ritos sociais. Bohrer (2012) afirma 

que segundo o autor, a transgressão é o motivo da busca por substâncias proibidas, "que surge 

pelo desejo de modificar não apenas a relação com o mundo, mas o próprio mundo." 

Posto o problema, entendemos que a juventude é fase mais propícia ao uso de drogas 

devido a sua insegurança, desejos de ser aceitos socialmente, enfrentamento a angústia e a 

solidão, dentre outros fatores. Neste momento da pesquisa faz se necessário observar que 

jovens são estes que utilizam estas substâncias, e como são classificados perante a política de 

drogas. 

4.2.4 USUÁRIO, TRAFICANTE, DEPENDENTE 

Como vimos, a maconha é a droga ilícita mais consumida em todo o mundo. Todas 

estas pessoas que utilizam a droga estão sujeitas a seguir normas impostas no país que vivem. 

A nossa atual legislação é a Lei de Drogas que prevê punições para usuários e traficantes de 

drogas. A grande questão deste capítulo, é definir os papeis atribuídos a cada um, e suas 

incumbências sociais. 

A grande questão entre usuários e traficantes na Lei, é que a mesma não é capaz de 

definir quem é quem. Ela possuí um caráter mais brando que as anteriores quando se diz 
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respeito aos usuários/dependentes, mas quando trata sobre os traficantes é amplamente mais 

rígida e repressiva. Segundo a lei, a pessoa é apreendida com drogas pela polícia e é levada a 

delegacia mais próxima. Chegando lá, cabe ao delegado colher as provas que julgar 

necessário, e de acordo com o seu entendimento sobre o caso, enquadrar a pessoa como 

usuário ou traficante. Se for enquadrado como usuário, o sujeito preenche um termo e aguarda 

em liberdade uma das penas previstas no artigo 28, casa seja considerado traficante, será 

julgado em varas criminais onde não é previsto acordos, e a pena é de 5 a 15 anos de prisão.  

A grande questão é que não há um limite bem definido em resolução para afirmar 

que uma pessoa é usuária ou traficante, ficando este entendimento por conta do delegado que 

apura o caso. Segundo Benício (2014), a solução mais adequada baseia-se em princípios do 

direito, o primeiro deles é a  proporcionalidade, que diz  respeito a "necessidade de adequação 

entre a conduta e a penalidade a ser aplicada" e o segundo é o princípio da insignificância, 

"que define, em casos específicos, a atipicidade da conduta ilícita cometida em razão da 

ausência de lesividade ao ordenamento jurídico". Mesmo com estes princípios, ainda 

podemos ver pessoas sendo apreendidas por muito pouco e sendo consideradas traficantes, 

como há pessoas que são pegas com muito e são consideradas meros usuários. Não há um 

parâmetro exato, e a situação torna-se cada vez mais caótica com as superlotações das cadeias 

que tornam-se cada vez mais parecidas com "universidades do crime". 

O tráfico possui proporção global, na qual a corrupção é causa e consequência do 

mesmo. O crime depende dela para acontecer, pois dessa forma consegue aval para levar as 

drogas entre as fronteiras sem ser impedidos. O tráfico é rentável, e paga facilmente propina à 

aqueles que deveriam impedi-lo de acontecer. "Plantações de drogas estão concentradas nas 

regiões mais pobres de países pobres" (ARAUJO, 2014, p.112). Uma outra questão relativa ao 

tráfico é que há pessoas dependentes dele, e mesmo as plantações de drogas ilícitas ainda não 

são capazes de tirar esses camponeses da pobreza. O tráfico de drogas por ser rentável 

interessa especificamente a uma parte da população: quem está no poder. Do ponto de vista 

destas pessoas, é interessante manter as coisas como está, pois as pessoas que são 

enquadradas na lei como traficantes normalmente são aquelas que estão na linha de frente do 

tráfico, que se arriscam diariamente no repasse das drogas, enquanto os idealizadores e real 

beneficiários assistem e se mantém estáveis quanto a situação que criaram. Quando um 

verdadeiro traficante é apreendido, e por verdadeiro  considero os que ganham fortunas com 
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essa prática, dificilmente permanece muito tempo cumprindo a pena, pois eles possuem 

dinheiro, e dinheiro movimenta os interesses particulares das pessoas. 

Resultante deste processo do tráfico, não podemos fugir da discussão a respeito das 

motivações que levam bilhões de jovens em todo mundo ao uso contínuo de substâncias 

psicotrópicas. Um dos grandes medos relacionados ao uso de drogas, diz respeito a 

dependência que a mesma pode causar.  Araújo (2014,  p. 170) diz que "Qualquer adaptação 

que o corpo sofra para lidar com um abastecimento constante de drogas, recuperar seu 

equilíbrio e funcionar normalmente é chamado de tolerância". Diz -se que um corpo é 

tolerante, quando ele não reage mais da mesma forma as substâncias como reagia de início, 

desta forma, a quantidade de drogas ingeridas não causam os mesmos efeitos iniciais, sendo 

necessário a ingestão de maiores quantidades. Quanto maior a quantidade e menor o tempo de 

uso, mais rápido se desenvolve a tolerância, sendo ela, um indicador importante para o 

diagnóstico da dependência. 

"A dependência química, forma de vício mais comum que existe, é 

considerada pela medicina uma doença causada por alterações químicas no 

cérebro que levam a pessoa a consumir determinada substância 

compulsivamente, mesmo quando sabe que isso terá efeitos graves em sua 

vida"(ARAUJO, 2014, p. 178). 

É preciso esclarecer que todo dependente é um usuário, porém nem todo usuário é 

um dependente. Não podemos generalizar e afirmar que todo usuário de drogas tornar-se-á 

um dependente químico. Para Tomaz (2010, p.514), a dependência está associada a fatores de 

angústias, que expressam -se através de sentimentos de frustração, fracasso, incertezas e 

intolerância. Essa sensação de fragilidade por sua vez é substituída por sentimentos 

contrários, de força e coragem quando se está sob o efeito das drogas. Araujo (2014, p. 186) 

afirma que há três fatores principais que contribuem para alguém ficar viciado: " a droga que 

se usa - e como ela é administrada; o ambiente em que cresceu e vive; e de características 

pessoais, determinadas por herança genética". 

Todos estes fatores contribuem para uma possível dependência química. A droga, 

quanto mais forte e de mais fácil acesso ao cérebro, mais causa vontade de ser usada  

novamente. O fator usuário é o mais subjetivo e imprevisível, pois aborda questões genéticas 

e hereditárias. "É nosso DNA que diz se temos, por exemplo, mais ou menos receptores para 

determinada droga na superfície dos nossos neurônios do que outra pessoa"(ARAUJO, 2014, 

p. 187). A saúde mental do usuário também influencia, pois estes encontram na droga 
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"conforto" para seus problemas. O fator ambiental de que trata Araujo, diz respeito aos 

contextos sociais que influenciam o uso de drogas desde ambientes familiares à 

macroeconomia global.  

4.3 GRUPO SOCIOEDUCATIVO 

O Serviço de Assessoramento a Magistrados Sobre Uso de Drogas – SERUQ/SUAQ 

está ligado à Secretaria Psicossocial do TJDFT – SEPSI "para o aprimoramento da prestação 

jurisdicional nas questões referentes a jurisdicionados usuários e dependentes de drogas que 

foram autuados no artigo 28 da Lei 11.343/2006." (TJDFT, 2016). 

O SERUQ tem como objetivo oferecer aos magistrados assessoramento as questões 

referentes ao uso de drogas, bem como atuar nas audiências com os jurisdicionados, oferecer-

lhes atendimento individual e/ou grupal, e posteriormente, se necessário, encaminhá-los para 

o tratamento ou ações que favoreçam a sua reinserção social. O Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios  mantém em seu site  lista com instituições e centros de reabilitação para 

as quais os usuários podem ser encaminhados para tratamento. Os locais são escolhidos 

individualmente a depender de cada caso. Falaremos aqui especificamente sobre o Instituto 

Círculo de Giz, que desenvolve o trabalho socioeducativo junto ao TJDFT. 

4.3.1 INSTITUTO CÍRCULO DE GIZ 

Entendendo que discursos repressivos contribuem para a construção de barreiras e 

estimulação do preconceito, bem como a não estimulação da reflexão crítica, o grupo 

socioeducativo considera os fenômenos sociais, políticos e culturais do contexto no qual o 

usuário de drogas está inserido para executar a sua abordagem. Desta forma,  visa  a 

"compreensão da necessidade de referencial a uma lei interiorizável e de valores que, 

somados, possam diminuir a angústia e o sofrimento psíquico de cada um, ampliando sua 

visão de mundo e estimulando a traçar e alcançar novas metas pessoais". (TOMAZ, 2010, 

p.513). 

O Instituto Círculo de Giz funciona desde 2007 e está localizado no centro de 

Brasília.  Os jovens que compõem o grupo são  indicados pelo TJDFT como medida de 

cumprimento a pena por transgressão ao artigo 28 da Lei de Drogas. Estes jovens advém de 

diversas regiões do Distrito Federal e encontram lá, um espaço acolhedor onde podem discutir 

abertamente os diversos temas propostos e emergentes. O espaço não tem caráter punitivo, 
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mas sim reflexivo, reforçando a nova abordagem da lei quanto ao tratamento com usuários de 

drogas. 

Segundo Bareicha (2010, p.533), o grupo tem como principal objetivo "promover um 

espaço para acolhimento de problemas, tratamento conjunto de questões comuns, 

compartilhamento de perspectivas e, se for possível, tomada de decisões".  

De acordo com Bareicha (2010), a criação do Grupo Socioeducativo  ,  foi motivada 

pela experiência sociátrica de Dalfsen (1996), supervisionada por Moreno, que relatou o seu 

trabalho desenvolvido em um hospital de internação com jovens entre 20 e 40 anos de idade 

que, condenados por delinquencia e/ou uso de drogas eram encaminhados para tratamento e 

reabilitação socioeducativa. De acordo com os relatos de Dalfsen (1996, apud BAREICHA 

2010), a equipe profissional do hospital era composta por psiquiatras, psicoterapeutas e 

educadores, que objetivavam a ampliação de círculos sociopsicológicos de inserção grupal e 

social. A experiência foi positiva e motivou a metodologia adotada em novos grupos, como o 

Instituto Circulo de Giz. 

A equipe do Instituto Círculo de Giz seguiu a lógica multidisciplinar de Dalfsen, e 

conta com educadores, psicólogo e socióloga para a mediação dos encontros. Cabe aqui 

destacar a atuação do pedagogo para além dos espaços da sala de aula, onde este profissional 

desenvolve seu trabalho numa perspectiva social. Não há direcionamento de como deva ser 

exercido este papel, há apenas entendimentos de estudiosos que apontam para a necessidade 

de se pensar a carreira do socioeducador, onde os aspectos educativos sobressaiam os 

punitivos. Por socioeducador, entende-se quem 

 trabalha com população em situação de vulnerabilidade social, cujas ações 

não são unicamente pedagógicas, mas também culturais, políticas ou 

ideológicas. O educador social é o profissional que responde sobre ações de 

caráter socioeducativo, no âmbito de diferentes processos de intervenção 

(PEIREIRA e BARONE, 2009, p. 12, apud AMORIM, 2014, p.34) 

Dito isto, entendemos a importância do caráter multidisciplinar em um grupo 

socioeducativo, bem como a atuação específica de um profissional da educação, que contribui 

e acrescenta de maneira positiva nas reflexões propostas nos encontros. 
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4.3.2 SOCIONOMIA (TEORIA MORENIANA) 

O trabalho com os usuários de drogas é pautado em uma perspectiva educativa e 

terapêutica, "fundamentado nas pedagogias ativas e na teoria socionômica, onde a proposta é 

participativa e vivencial, o Programa GS" (BOHRER, 2012, p.38) 

A teoria de Jacob Levy Moreno é pautada nas ciências humanas e sociais, e 

diferentemente de Comte (1817-1857) e Durkheim (1973) que defenderam e co-criaram a 

sociologia numa perspectiva positivista, Moreno propôs a socionomia como uma nova 

sociologia, 'e assim a definiu: "a socionomia explora e se ocupa das leis do desenvolvimento 

social e das relações sociais"' (MORENO, 1951 ,p.7 apud BAREICHA, 2010, p.531). Para 

Moreno (1974) a socionomia possui três ramificações: a sociodinâmica, a sociometria e  

sociatria. Segundo Bohrer (2012) apenas depois da década de 70, com o falecimento de 

Moreno que o termo Socionomia passou a ser utilizado por alguns estudiosos brasieliros, e 

atualmente é entendido pela FEBRAP (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PSICODRAMA) 

"como o conjunto teórico de toda obra Moreniana." (BAREICHA, 2010 apud BOHRER, 

2012). 

Quadro – 4 – Socionomia 

 

 

 

 

 

Fonte: Moreno (1974, p. 40 apud BOHER 2012, p. 41) 

Bohrer (2012) afirma que foi em meados do século XX que Moreno estruturou a teoria 

socionomica, numa perspectiva que parte do microssocial ao macrossocial, onde o homem é um 

ser intra e inter relacional, que em contato com o outro, pode ocasionar grandes mudanças que 

partem de si para a sociedade, daí o objetivo em planificar e organizar os grupos sociais. Moreno 

abandona as ideias de Comte e propõe a "pesquisa sociométrica e sociodinâmica como 

fundamento de transformações propostas pela sociometria"(BAREICHA, 2010, p.532). 
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Sociodinâmica – ciência da estrutura dos grupos sociais que aplica como 

método a interpretação de papéis; Sociometria – ciência que mede o 

relacionamento entre as pessoas, utilizando como métodos o teste 

sociométrico e o teste sociométrico de percepção; e Sociatria – ciência do 

tratamento dos sistemas sociais. Alguns dos métodos sociátricos são: 

psicodrama, sociodrama, axiodrama, teatro espontâneo, jornal vivo etc. 

(MORENO, 1974, apud BOHER, 2012 p.44). 

Segundo Boher (2012), a sociatria expandiu-se e passou a ser um metódo bastante 

utilizado em grupos, os trabalhos realizados por Morenos foram em sua maioria executados de 

forma interdisciplinar, de forma que a educação pode apropriar-se de suas técnicas. Por meio do 

trabalho educativo  através do psicodrama, Moreno criou uma vertente chamada Psicodrama 

Aplicado à Educação. 

 Essa metodologia passou a ser utilizada no desenvolvimento de papéis e na 

construção/reconstrução de conceitos, com o objetivo de favorecer a relação 

espontânea dos participantes, liberando-os de padrões conservados, 

permitindo, assim, uma relação significativo/criadora, que recupera nos 

sujeitos envolvidos o papel de “autor cultural” (PENTEADO, 2005 apud 

BOHER, 2012). 

 

A teoria de Moreno possibilita que profissionais de diversas áreas utilizem seus 

métodos e técnicas psicodramáticos para auxiliar as pessoas, pois os sujeitos podem 

desenvolver todos os aspectos do seu "eu". 

O jovem sendo parte da sociedade é reflexo do que está sujeito em suas vivências e, 

ao participarem do grupo socioeducativo, onde é abordado o método psicodramático 

Moreniano, passam a  refletir suas identidades e os papéis que exercem socialmente, podendo 

ou não mudar sua conduta. 

O psicodrama é um método educacional utilizado em grupo associado a linguagem 

cênica, onde os participantes desenvolvem papéis diversos espontaneamente de forma lúdica e 

criativa, com a finalidade de refletir acerca de algum tema. Para a realização das cenas, são 

utilizadas algumas técnicas teatrais que possibilitam refletir sobre o passado, presente e 

futuro, pois é neste momento que os participantes exteriorizam e expressam seus sentimentos 

que por vezes podem lhes causar angústias. 

Bohrer (2012) conceitua as técnicas psicodramáticas, que serão apresentadas aqui de 

forma resumida: 
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Axiodrama - Dramatização das aspirações morais: "justiça, beleza, bondade..." 

Temas importantes para a compreensão da sociedade em que vivemos. 

Jogo dramático - Relaciona-se com a espontaneidade e a criatividade, associa a 

brincadeira a fins terapêuticos. A brincadeira existe há anos e sempre foi importante 

principalmente na vida de uma criança, a técnica permite um olhar introspectivo ao passado 

com reflexos no presente. 

Role-playing - Permite ao participante desempenhar  determinado papel, essa técnica 

é importante pois diariamente desenvolvemos papéis sociais, e pouco paramos para refletir 

que papéis são esses e sua influência na vida do outro. 

Teatro espontâneo - Não há papéis definidos. Como o próprio nome sugere, 

prioriza-se a espontaneidade do grupo, que podem ser autores e atores de suas histórias como 

melhor lhes convir. 

Jornal vivo - Essa técnica também não prevê papéis definidos, os participantes 

dramatizam notícias de jornais que são selecionadas de acordo com o interesse do grupo. 

Projeção de futuro - Uma técnica onde os participantes projetam o seu para um 

futuro desejável. Nela é expresso seus anseios, sonhos e projetos de vida. É importante pois 

motiva-os a pensar em futuro diferente, onde por vezes para ser alcançado requer mudanças 

práticas no agora. 

O método psicodramático pode ser aplicado a diferentes grupos e a diferentes faixas 

etárias, mas é importante que o mediador aproprie-se da realidade na qual o grupo está 

inserido para adaptar as atividades com os anseios dos participantes, motivando-os a uma 

atuação ativa, espontânea e libertadora e, dessa forma, obter um alcance maior nos resultados 

objetivados. As técnicas podem ainda ser modificadas ou recriadas por seus mediadores. 

 

4.4 PARECERES DOS MINISTROS DO STF 

A votação sobre a inconstitucionalidade da lei de drogas teve início após um recurso 

extraordinário realizado pelo Defensor Público do Estado de São Paulo, após seu cliente ter 

sido condenado, em 2009, pelo porte de 3g de maconha. O rapaz havia acabado de sair da 

cadeia pela quinta vez e teve que prestar serviços a comunidade para ficar em dias com a lei. 
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O argumento utilizado pelo Defensor Público foi que a criminalização da maconha 

fere o direito a intimidade e à vida privada prevista no art. 5º, X, da Constituição Federal, bem 

como o princípio da lesividade. A votação sobre a inconstitucionalidade do artigo 28 

encontra-se em votação no Supremo Tribunal Federal. A palavra final do STF terá 

repercussão geral, pois vários casos estão embargados aguardando esta decisão, bem como 

influenciará em toda a dinâmica do país, visto que a problemática das drogas afeta áreas 

sociais, políticas, econômica e a saúde pública. 

Vale lembrar que a atual Lei de Drogas/2006 não descriminalizou o porte e uso de 

substâncias psicoativas, o que houve foi a despenalização. A descriminalização é vista como 

uma política de redução de danos onde o uso deixa de ser caracterizado como tráfico, mas 

mantém-se assegurado penas severas para os traficantes, a discussão do usuário sai do âmbito 

judiciário e passa a ser uma questão de saúde. Já na política de legalização não há que se falar 

em crime, mas o governo atua instaurando regras e restrições. 

O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, até o presente momento 

apenas três deles se posicionaram. Em setembro de 2015 o ministro Teori Zavasck pediu vista 

ao recurso, e o mesmo encontra-se embargado. 

4.4.1 MINISTRO GILMAR MENDES  

Gilmar Mendes em 20/08/15 foi o primeiro ministro a proferir seu voto acerca da 

discussão da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas.  Ele se posicionou a favor 

da descriminalização de todas as drogas, pois para ele a criminalização "fere o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, em suas diversas manifestações". 

Segundo o relator a criminalização das drogas para uso pessoal é uma ofensa ao 

direito de intimidade e privacidade do usuário, e o Estado ao criminalizar o uso de drogas está 

a ferir a decisão da pessoa em colocar a sua própria vida em risco. 

Para o ministro o artigo é ainda contraditório, pois se trata de uma política de 

redução de danos na qual mantém seu caráter punitivo. Um outro aspecto apontado pelo 

relator é que a criminalização do uso de drogas viola o princípio da lesividade, onde só podem 

ser considerados crimes condutas que afetem bens jurídicos de terceiros ou coletivos.  

De acordo com o relator o direito da personalidade não é limitado a "determinados 

domínios de vida". Segundo ele, aplica-se a "diferentes modos de desenvolvimento do sujeito, 
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como direito à autodeterminação, e a autopreservação". Ele afirma ainda que o artigo permite 

"interferências indevidas" por parte do Estado. 

A criminalização do consumo tem muito pouco impacto na decisão de consumir 

drogas,  Gilmar Mendes cita uma pesquisa realizada em 2012 com vinte países que adotaram 

a despenalização ou descriminalização, no qual não houve aumento significativo no consumo 

de drogas populacional. 

Mesmo considerando o artigo inconstitucional, o ministro Gilmar Mendes sugere que 

não haja redução de texto. Segundo ele, sua intenção de voto é afastar a natureza penal das 

restrições e transferi-las para sanções administrativas e cíveis, desta forma não é difícil 

antever uma "maior efetividade no alcance dessas medidas, além de propiciar, sem as amarras 

da lei penal, novas abordagens ao problema do uso de drogas por meio de práticas mais 

consentâneas com as complexidades que o tema envolve". 

O ministro propõe regra de transição de seis meses para que o congresso edite lei 

sobre o assunto, dando a obrigatoriedade de se apresentar o flagrado com drogas em uma 

audiência de custódia, para que o judiciário decida como proceder, e oficia o Conselho 

Nacional de Justiça para num prazo de seis meses elaborar uma proposta de dar tratamento 

cível às sanções descritas no artigo 28 da Lei de Drogas. 

O relator conceitua como "zona cinzenta" a distinção entre traficante e usuário, pois 

segundo ele essa diferenciação é fundamental para quem é pego portando a droga, pois a 

depender a pessoa pode sair livre ou pegar até 15 anos de prisão. O motivo dessa confusão 

apontado por ele é a falta de critérios objetivos estabelecidos em lei para fazer a 

diferenciação. Para ser caracterizado tráfico, é preciso observar os critérios do artigo 33 da 

Lei de Drogas, que afirma que quem "transportar, trazer consigo, guardar" drogas é crime, 

segundo o ministro essa interpretação diverge com o princípio constitucional da não 

compatibilidade, e sugere que se os indícios apontarem claramente para o tráfico “pode-se 

dispensar uma fundamentação explícita”, é o caso por exemplo da apreensão de toneladas de 

maconha, já em casos "limítofres", o relator sugere uma avaliação cuidadosa sobre o caso. 

Para ele, o elemento chave para a definição do tráfico é a "finalidade" , pois a cadeia 

de produção do tráfico é pensada para o usuário, e uma pessoa pega portando drogas pode sim 

ter a intenção de consumir, ir contra isso seria ir contra a presunção de não culpabilidade. 

Segundo ele a melhor leitura a se fazer é que a o tipo penal de drogas do tráfico, 
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implicitamente possui finalidade diversa do consumo pessoal. A finalidade não pode ser 

provada de forma direta, e deve ser avaliada com base nas circunstâncias do caso. 

O ministro conclui que a criminalização é inadequada a norma, e manifesta violação 

ao princípio da proporcionalidade. Gilmar Mendes finaliza seu voto mencionando a existência 

de projetos pilotos acerca do tema que mantém parceria com o CNJ e Tribunais de Justiça que 

devém ser levados em parâmetro , mas que independente, as prisões por tráfico de drogas o 

preso deve ser imediatamente apresentado ao juiz. 

4.4.2 MINISTRO EDSON FACHIN 

O segundo ministro a proferir seu voto foi Edson Fachin, ele inicia seu discurso 

afirmando que " a manutenção da proibição do tráfico simultaneamente à descriminalização, 

[...] apenas abona estímulo à traficância, seja pela lucratividade, seja por uma possível 

ampliação do mercado de consumo."  

O ministro deixa nítido os danos causados pelo consumo de drogas e os eventuais 

delitos causados para manter seu vício, mas também situa o tema em virtude da liberdade, da 

autonomia privada e dos limites de interferência estatal sobre o indivíduo. Baseado em Carlos 

Santiago Nino, ele cita três argumentos independentes utilizados para criminalizar o consumo 

de drogas. 

1. Argumento perfeccionista - " quando justifica o tratamento penal do consumo 

baseado na reprovabilidade moral dessa conduta". 

2. Argumento paternalista - visa " proteger as pessoas contra os danos que o 

consumo de drogas pode causar a elas." 

3. Argumento de defesa da sociedade - "quando justifica o tratamento penal do 

consumo baseado na proteção dos demais cidadãos (incluída aí a família como instituição)". 

O entendimento do ministro sobre a esfera privada é baseado na conceituação de 

Luís Greco [...] " privado é aquilo que não afeta a terceiros[...]", levando em consideração o 

fundamento da dignidade da pessoa humana, o direito penal não pode introjetar valores 

morais individuais baseados em comportamentos que não são lesivos a terceiros. 

Fachin entende a criminalização do porte de drogas como uma política criminal, 

principalmente quando a mesma não se aplica ao uso de álcool e tabaco. Segundo ele, a 

coerção só é legítima quando há danos efetivos e interferência na vida de outras pessoas. 
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O ministro frisa, como Gilmar Mendes o fez, que o objetivo não é inviabilizar o 

caráter regulador do Estado e impedir que o mesmo aplique sanções, mas sim evitar a coerção 

penal como primeiro método. 

Edson Fachin entende que o usuário dependente da droga deve ser encarado como 

doente, e é dever do Estado prestar atendimento para a superação do vício. Ele observa então 

que o tema diz respeito a saúde pública "seja afetando o sistema de recompensa, seja gerando 

dependência física ou psíquica". 

O ministro afirma ainda que não cabe ao judiciário regulamentar toda a problemática 

de drogas, e sim ao poder constitucional. Segundo ele, o usuário ainda que "reflexamente" 

fomenta o tráfico, este último é efeito de causas diversas. Fachin ainda acrescenta que o 

enfrentamento do tráfico vai de encontro a questão legislativa, "separar mercados contribui 

para a redução de danos". 

Um outro aspecto levantado pelo magistrado é a necessidade em adotar parâmetros 

objetivos de quantidade que caracterizem o uso da droga e tráfico, e afirma que essa 

atribuição se dá ao Poder Legislativo e não ao Judiciário. Enquanto não houver 

posicionamento por parte do legislativo, o ministro propõe parâmetros provisórios como 

preenchimento da lacuna, que são passíveis de verificação no caso concreto pelo Magistrado. 

Propôs ainda que se determine aos órgãos do Poder Executivo responsáveis pela elaboração e 

a execução de políticas públicas sobre drogas (Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas) para que emitam, em até 90 

dias, parâmetros provisórios de quantidade para diferenciar usuários e traficantes. Esses 

critérios teriam validade até a promulgação de lei. 

Desta forma o ministro declara a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de 

Drogas, ao que diz respeito especificamente a maconha, mantendo o caráter criminoso do 

consumo das demais drogas ilícitas. 

 

4.4.3 MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO 

 

Luís Roberto Barroso, terceiro ministro a dar seu parecer acerca da 

descriminalização da maconha, inicia seu voto justificando o debate como um tabu que deva 
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ser discutido a luz do dia, livre de preconceitos e da visão moralista. Ele deixa bem claro que  

a discussão é sobre a descriminalização e não legalização da droga, alterando assim as 

sanções a quem for pego portando-a. 

A primeira consideração feita é que o consumo de drogas é uma coisa ruim, 

principalmente as que ele chama de "mais pesadas", e que é dever do Estado desincentivar o 

consumo, tratar os dependentes e combater o tráfico, desta forma, a discussão do Supremo 

gira em torno de decidir meios adequados para alcançar tais objetivos. Segundo o ministro a 

guerra às drogas fracassou, e passado mais de 40 anos desde a liderança do Presidente Nixon, 

dos Estados Unidos, o consumo de drogas aumentou, e os dependentes não tem recebido 

tratamento adequado como consequência da criminalização e aumento do tráfico, além disso, 

o custo econômico tem sido alto. 

Barroso cita a importância de olhar a problemática das drogas sob a perspectiva 

brasileira e não de países de primeiro mundo, no qual o maior problema é o usuário. Aqui no 

Brasil a problemática real gira em torno do tráfico que é beneficiado pela ilegalidade da 

droga, oprimindo principalmente comunidades carentes e atingindo diretamente a juventude.  

Baseado nas informações acima, o ministro cita três prioridades iniciais. A primeira 

diz respeito a neutralizar o poder do tráfico a médio prazo, a segunda é impedir o entupimento 

das cadeias por jovens pobres e primários que ao entrarem no sistema carcerário acabam se 

"qualificando" no mundo do crime, e a terceira trata sobre o consumidor que não deve ser 

visto como criminoso, mas sim como alguém que se sujeita ao risco. 

A primeira razão posta para o voto do ministro é o fracasso da atual política de 

drogas que com a criminalização e a repressão contribuíram para a criação do mercado negro 

de drogas e fortaleceu o crime organizado. Ele cita a redução no consumo do tabaco desde o 

ano de 1984 (35%) até 2013 (15%), dados apontados pela pesquisa realizada pelo IBCCRIM, 

desta forma o ministro acredita que a informação e a advertência surtem mais efeitos que a 

criminalização. 

O segundo motivo apresentado é o auto custo gerado pela política, "cada vaga no 

sistema penitenciário custa, de acordo com o Depen, R$ 43.835,20. O custo mensal de cada 

detento é de cerca de R$ 2.000." (BARROSO, 2015). Há também a falta de critério na 

distinção entre traficante e usuário. 
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A terceira razão é que a criminalização afeta a saúde pública, pois a política 

repressiva exige cada vez mais recursos abundantes, limitando investimentos em políticas 

preventivas, além de promover a exclusão e marginalização dos usuários que os aproximam 

ao mundo do crime. 

O ministro apresenta modelos de abrandamento adotados em outros países que 

podem servir de referência para o Brasil, além disso estabelece três fundamentos jurídicos que 

legitimam a descriminalização à luz da Constituição: 

1. Violação ao direito de privacidade 

2. Violação à autonomia individual 

3. Princípio da proporcionalidade 

Quanto ao critério de distinção entre usuário e traficante, Barroso está em comum 

acordo com o ministro Gilmar Mendes, mas acrescenta que a medida é ineficiente, e propõe 

que seja estabelecido um critério quantitativo que sirva como referencial para os juízes. 

Segundo suas observações o critério adotado pelo Uruguai é de 40 gramas,  na Espanha 100 

gramas e em Portugal 25 gramas. Ele afirma que sua preferência pessoal é pelo critério 

Uruguaio, mas que em busca do consenso propõe 25 gramas. O ministro deixa claro que o que 

está propondo é uma presunção que sirva de referência e não determine de fato quem é quem, 

cabendo ao juiz analisar a luz do caso concreto. 

5    METODOLOGIA 

5. 1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA METODOLOGIA 

O método utilizado nesta pesquisa será o fenomenológico. A partir do método 

escolhido é possível garantir objetividade na investigação do tema, e maior compreensão do 

fenômeno.  

Gil (2008) estabelece a primeira regra do método: "Avançar as próprias coisas". Por 

coisas entende-se o dado, aquilo que é visto. A fenomenologia não se preocupa com o 

desconhecido, pelo contrário, visa apenas o dado sem ter que decidir se este é real ou não. 

Sob o enfoque fenomenológico o pesquisador busca mostrar o dado propriamente 

dito, sem deduções a base de leis e princípios, considerando sempre a consciência dos 
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sujeitos. "O objeto de conhecimento para a Fenomenologia não é o sujeito nem o mundo, mas 

o mundo enquanto é vivido pelo sujeito" (GIL, 2008, p. 14). 

A intencionalidade da fenomenologia é proporcionar uma descrição direta da 

experiência exatamente como ela é, sem demais considerações ou explicações. Para isso faz-

se necessário orientar-se ao que é dado da consciência, excluindo tudo o que vier a modificá-

la. 

Do ponto de vista deste método, a realidade não é explicada em termos de causa e 

efeito, "é entendida como o que imerge da intencionalidade da consciência voltada para o 

fenômeno" (GIL, 2008, p.14). Para a fenomenologia há inúmeras realidades que variam 

conforme suas interpretações e comunicações. 

Segundo Gil (2008), a subjetividade na interpretação dos dados tem um grande peso, 

considerando a inexistência de técnicas estruturadas para a coleta de dados. Para Husserl, 

apud Gil (2008), "o abandono de pressupostos e julgamentos é condição fundamental para se 

fazer Fenomenologia". Por este motivo Husserl propôs a adoção da redução fenomenológica, 

que requer uma concentração apenas na experiência em foco e no significado da realidade 

para a pessoa, e uma desconsideração temporária dos conhecimentos do mundo exterior. 

  O autor ressalta ainda a importância da consciência que o pesquisador deve ter a 

respeito dos seus próprios preconceitos, pois assim minimiza a distorção da realidade que está 

disposto a pesquisar. 

A pesquisa fenomenológica, diferentemente da abordagem positivista, parte do 

cotidiano e da compreensão do modo de viver das pessoas, desta forma busca resgatar 

significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto que está sendo estudado. As técnicas de 

pesquisa mais utilizadas são de natureza qualitativa e não estruturada. Técnica essa que será 

utilizada na pesquisa. 

Na fase inicial da pesquisa, foi definido primeiramente o tema e levantamento 

bibliográfico. Após a imersão no grupo Instituto Círculo de Giz o problema da pesquisa foi 

formulado, bem como algumas questões elaboradas para auxiliarem na busca de respostas da 

questão central da pesquisa. Por fim foi definido o procedimento de coleta, registro, análise e 

interpretação de dados. 
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5.2 CORPUS DA PESQUISA 

5.2.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

O problema que norteia todo esse trabalho é analisar os argumentos que motivam a 

alteração da atual Lei de Drogas. Diante da problemática tem - se como objetivo geral 

verificar as congruências entre argumentos oriundos de ministros do STF ao de participantes 

de grupo socioeducativo. 

Com a intenção de efetivar esta pesquisa e explorar mais o tema foram elaborados 

dois objetivos específicos:  

1. Investigar a atual legislação sobre drogas 

2. Caracterizar o grupo socioeducativo como ambiente de aprendizagem 

5.2.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Levando em consideração o tema, o problema de pesquisa e a metodologia adotada, 

escolheu-se o Instituto Círculo de Giz como local de pesquisa. O instituto dispõe de uma 

sala/consultório psicológico, trata-se de uma unidade de atendimento a jovens em conflito 

com a lei que foram pegos portando ou usando substância ilícita, neste caso especificamente a 

maconha.Os participantes da pesquisa são os jovens já mencionados acima, cuja trajetória até 

o Instituto Círculo de Giz pode ser exemplificada no quadro abaixo: 

Quadro 5 : Percurso dos usuários que passaram pelo Grupo Socioeducativo 

 

 

 

 

 

Fonte: FRANCO, Flávia Ribeiro (2013 p. 68) 

Estes jovens foram encaminhados ao Instituto Círculo de Giz após serem autuados 

portando a droga e passarem por todo o procedimento previsto em lei. O Serviço de 

Assessoramento a Magistrados sobre Usuário de Drogas (SERUQ), do Tribunal de Justiça do 
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Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acompanha os encontros do grupo socioeducativo para 

que ao fim os jovens possam estar quites com a justiça. 

No grupo socioeducativo do segundo semestre de 2016 houveram oito beneficiários. 

Além dos beneficiários o grupo contou com a presença de quatro estudantes do curso de 

Pedagogia da Universidade de Brasília. O grupo era coordenado por um Psicólogo que assim 

como os demais participantes não terão seus nomes revelados. A pesquisa foi desenvolvida 

durante seis encontros, cada um com duas horas de duração e aconteciam sempre as quintas-

feiras. 

Foi assegurado aos participantes a confidencialidade dos dados obtidos. Os 

participantes serão identificados nesta pesquisa através das denominações: "Participante 1" 

(P1), "Participante 2" (P2), e segue sequencialmente de acordo com a quantidade de 

participantes (8). 

Vale ressaltar que o ingresso da pesquisadora foi facilitado mediante o auxílio do 

coordenador do grupo. 

5.2.3 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

A técnica para coleta de dados adotada nesta pesquisa é a observação participante, 

pois ela permite a participação real do pesquisador com o grupo a ser pesquisado. Dessa 

forma, "o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo." 

(GIL, 2008 p. 103). A técnica é importante e eficaz porquê se chega ao conhecimento de um 

grupo através dele mesmo. 

Segundo Gil (2008), a observação participante assume duas formas: natural e 

artificial. Natural quando o pesquisador já faz parte do grupo a ser pesquisado, e artificial 

quando o pesquisador é integrado ao grupo com o objetivo de realizar sua investigação. Nesta 

pesquisa a forma da observação participante é a artificial. 

A observação participante possui vantagens e desvantagens. Gil baseado em Florence 

Kluckhon (1946, p.103-18) afirma que algumas de suas vantagens é o acesso rápido a livre 

expressão do participante em situações habituais, acesso a dados que o grupo considera 

privado e captação de palavras esclarecedoras sobre o comportamento dos observados. Na 

observação participante deve-se atentar para a possibilidade de revelar-se pesquisador ou não, 

bem como ponderar os efeitos colaterais da decisão. Uma das desvantagens é a insegurança 
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do grupo em relação ao pesquisador, Gil cita o exemplo das diferenças de estrato social entre 

grupo e pesquisador, que podem interferir na qualidade da obtenção dos dados. 

A categoria de registro aqui delineada vai de encontro a técnica de análise de dados. 

O registro da observação acontece no momento que esta ocorre, nesta pesquisa optou-se pelo 

diário de bordo/notas de campo. "O primeiro cuidado que um pesquisador deve se atentar é o 

de descrever dados obtidos de uma pesquisa, ou seja, caracterizar o comportamento de cada 

uma das variáveis no conjunto das observações" (GIL, 2008, p. 161). 

“As notas de campo são relatos escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experimenta 

e pensa no decurso da recolha e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo”. (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p.150, apud BATISTA, 2014, p.54). 

As notas foram realizadas no momento da observação, atentando para quantidade de 

participantes, comportamento, expressões, depoimentos e percepções pessoais da 

pesquisadora sobre o que era omitido no momento da fala. Ao fim dos encontros o diário de 

bordo era elaborado, de forma a não se perder nenhum detalhe importante do encontro do dia. 

5.2.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

Os procedimentos analíticos da presente pesquisa são de natureza qualitativa, ou seja, 

não possuem fórmulas predefinidas que oriente o pesquisador. Miles e Huberman (1994), 

segundo Gil (2008), apresentam três etapas que geralmente são seguidas na análise 

qualitativa: redução, exibição e conclusão/verificação. 

Redução: Processo de redução e simplificação dos dados. Embora ocorra no início 

da análise, pode seguir até o fim para que as conclusões se tornem verificáveis 

Exibição: Diz respeito a organização dos dados de forma que fique claramente 

compreensíveis suas semelhanças, diferenças e inter-relações. 

Conclusão/verificação: Esta última etapa requer a revisão dos dados quantas vezes 

forem necessárias, os significados dos dados necessitam ser testados. É importante ressaltar 

que a validade dos dados é diferente da pesquisa quantitativa. "Aqui validade significa que as 

conclusões obtidas dos dados são dignas de crédito, defensáveis, garantidas e capazes de 

suportar explicações alternativas" (GIL, 2008, p. 176). 

Existem recursos tecnológicos que dão suporte para a análise qualitativa dos dados, 

mas como bem destaca Gil (2008), o elemento humano continua sendo fundamental.  
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6      RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS 
 

Neste capítulo será abordado a análise dos dados coletados, atentando-se a coleta de 

dados da observação participante e metodologia fenomenológica de pesquisa. Os dados serão 

descritos e analisados conforme observações realizadas registradas em nota a cada encontro. 

As considerações finais será discutida a luz dos resultados alcançados através dos objetivos 

traçados. 

6.1 DESCRIÇÃO GERAL E ANÁLISE DOS ENCONTROS 

As sessões no Instituto Círculo de Giz como já mencionado anteriormente, 

aconteciam semanalmente as quintas feiras, com duração de duas horas cada. Nos encontros 

eram realizadas anotações no diário de bordo, contendo os assuntos abordados no dia, a fala 

dos participantes bem como suas reações. O ambiente de atendimento era receptível, 

confortável e agradável. Dispunha de cadeiras e bancos coloridos, água e café, de forma a 

deixar os participantes bem alocados. Nota-se um cenário bem diferente dos que comumente 

acontecessem as medidas socioeducativas. 

Os assuntos abordados nos encontros eram bem diversos. Alguns estabelecidos 

previamente, outros surgiam de acordo com a empolgação do grupo. A pesquisadora podia 

interagir com os participantes quando julgasse conveniente, na maior parte do tempo assumiu 

a posição de observadora. 

As técnicas psicodramáticas mais utilizadas no grupo foram: Axiodrama, projeção de 

futuro e  role-playing. Os dados obtidos foram organizados por encontros e nomeados pelo 

tema gerador do debate de cada dia.  Para a análise foram selecionadas falas que vão de 

encontro com os pareceres dos ministros do STF. 

DIA 01 - Maconha e grupo socioeducativo 

O primeiro encontro do grupo ocorreu no dia 15/09/16, no Instituto Círculo de Giz, 

localizado na cidade de Brasília. Iniciou-se às 14h, e contava com sete participantes indicados 

pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No primeiro momento, os jovens 

mostravam-se apreensivos e inseguros, pois não sabiam ao certo o que esperar do momento. 

O ambiente do instituto é confortável e acolhedor, com cadeiras e poltronas dispostas em 

círculo de forma que todos os integrantes possam se entreolhar. Contava com dois 



72 
 

coordenadores, sendo um psicólogo e a outra socióloga, e quatro observadoras estudantes de 

Pedagogia da Universidade de Brasília. 

O coordenador em um primeiro momento explicou como funcionaria a dinâmica dos 

encontros, que iriam ocorrer em seis quintas feiras, com duração de 2 horas cada. Ao fim de 

cada encontro é encaminhado lista de presença para os responsáveis do TJDFT, sendo 

obrigatória a participação dos indiciados. 

O primeiro questionamento proposto pelo coordenador foi a respeito do artigo 28 da 

Lei de Drogas, motivo pelo qual todos aqueles jovens estavam ali. Para surpresa ou não, 

nenhum dos sete participantes tinham conhecimento deste artigo, de forma que não 

compreendiam o motivo específico de estarem ali, restringindo seus entendimentos apenas a 

"o uso e o porte de maconha é ilegal e fui autuado com ela". 

Segundo o coordenador do grupo, o artigo prevê que no momento da autuação a 

droga seja recolhida sem constrangimentos. Destacado este fato, houve debates e 

esclarecimentos sobre o artigo que os levaram até aquele local, o foco do assunto mudou para 

a abordagem policial. Individualmente, cada participante apresentou-se e relatou o dia em que 

foi pego e encaminhado para a delegacia pelo uso ou porte de drogas. 

O primeiro participante a se apresentar (P1) possui 23 anos e está cursando o 

primeiro semestre da faculdade de direito. "Quando acha droga com a pessoa ela é tratado 

igual lixo, algema e choque na costela". Com este relato, foi mencionado que o uso de 

algemas só é permitido ao policial se o mesmo se sentir ameaçado, caso contrário, o ato 

caracteriza-se como abuso policial. "Há também o kit peba" O participante quis referir-se ao 

preconceito quanto a vestimenta utilizada, pois segundo ele e com concordância dos demais 

presentes, a polícia aborda diferente os usuários a depender de suas vestes, que de certa forma 

já são padronizadas, como diz o participante "kit peba". 

O segundo participante (P2) tem 19 anos e reside na cidade de Candangolândia. 

Relata que quando foi atuado, a ação policial não foi violenta, segundo ele, os policiais apenas 

conversaram e pediram para ele assinar os papéis. Em sua opinião, a PM-GO é bem mais 

violenta do que a do DF, em outro momento quando foi atuado no Goiás, os policiais o 

agrediram com fuzil, e ele não teve direito de passar por corpo e delito. "Não vim de uma 

família certa, foi passando de geração em geração, e eu não quero isso mais pra minha vida". 

(P2). 
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Conforme o encontro foi sendo conduzido e os questionamentos levantados, o P2 

sentiu-se seguro para falar a respeito de sua vida. Num dado momento a atenção voltou-se 

para ele. Segue abaixo trechos do diálogo entre ele e o coordenador do grupo. 

Para você, a maconha prejudica ? "Antes sim, por causa do preço, eu gastava quase 

todo dinheiro que recebia, fumei assim por 7 anos e parei de estudar. Fumava 24 horas por 

dia, sentia muito ansiedade."  

 Professor: E hoje, como está a sua relação com a droga ? "Hoje só uso por uns 15 

minutos, para ficar relaxado.  

Professor: Mas você mora só ou com mais alguém ? "Moro com dois irmãos e duas 

sobrinhas, e eu não trabalho." 

O P2 afirma que buscou a droga por adrenalina e novas experiências, usou outras 

drogas como por exemplo a cocaína, mas não teve coragem de usar crack. Em seus relatos é 

possível observar  escolhas limitadas sobre o uso de drogas, pois a sua família toda já fazia 

uso, inclusive na frente das crianças. 

O terceiro participante (P3) tem 23 anos, trabalha como mecânico em uma empresa 

próxima ao Instituto, mora em Brazlândia e já passou por duas abordagens policiais. Segundo 

ele a primeira foi na rodoviária de Brasília e a segunda em sua cidade, quando estava com um 

amigo que já estava com mandato de prisão. Esta segunda abordagem que o conduziu para 

que chegasse até o grupo. Segundo relatos do participante, há diferenças na abordagem 

policial a depender do local, pelas suas observações a cidade do Gama é uma das mais 

violentas. 

Neste momento surgiu o debate no grupo a respeito da quantidade média do consumo 

de maconha entre os usuários. O P3 afirmou que fuma em média "2 baseados" por dia, e não 

faz uso no trabalho. De acordo com a conversa, a quantidade estipulada foi 100g/mês. 

O coordenador levantou questionamentos interessantes acerca de um  possível futuro 

parecido com o bafômetro, para a maconha. Segundo ele um dos impasses é regulamentar a 

quantidade a ser apurada. Foi mencionado ainda pelo coordenador alguns possíveis malefícios 

do uso da droga, como por exemplo os aspectos da vida privada que são alterados, as 

amizades que sofrem mudanças, a família passa a ter um olhar diferente sobre a pessoa, e o 

usuário passa a esquecer compromissos simples a mais complexos do dia  a dia. Um outro 
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aspecto citado foi a comparação da maconha com a bebida alcoólica, que muitas vezes é 

questionada por também causar alterações nos sentidos. A questão é que para que haja 

embriaguez é necessário a ingestão de várias doses de álcool, enquanto com a maconha um 

baseado já é suficiente. 

 O quarto participante, (P4), 26 anos e morador do Park Way, contou que foi autuado 

na Vila Cauí enquanto comprava a droga. Foi levado para a delegacia em um camburão 

diferente do vendedor, de forma que já foi taxado como usuário e o vendedor como traficante. 

Segundo ele o objetivo de terem ido em camburões diferentes foi para que não houvesse 

conversas e acordos entre si. P4 informou que atualmente não possui vínculo empregatício 

mas é trabalhador autônomo no ramo da informática, e exerce seu trabalho através da internet. 

O P5, 30 anos, trabalha pela manhã como motorista do UBER, e durante a tarde na 

Caixa Econômica Federal. Segundo ele, foi autuado pouco depois de ser observado 

comprando 150g de maconha na Samambaia. Ele relata que apanhou, levou choque e foi 

ameaçado para denúnciar a pessoa que lhe vendeu a droga. Em seus relatos afirmou que os 

policiais o perseguiram durante o mês fazendo ligações para a sua família e indo à sua casa, e 

ele só conseguiu se livrar das ameaças após contratar um advogado. O motivo pelo qual ele 

não se sentia confortável para delatar o procurado era "se eu falasse eu morria na cadeia". 

 Neste momento o coordenador interviu e mencionou que "a proximidade com as 

drogas aumenta a vulnerabilidade". P5 concordou com a afirmação e demonstrou preocupação 

e aflição em não poder comprar sua droga com segurança.  

O P6 é estudante de Nutrição na Universidade de Brasília, tem 20 anos e reside no 

Guará. Em sua opinião a maconha não afasta as amizades, pelo contrário, ela as une, pois 

normalmente os usuários são mais receptivos uns com os outros. Segundo ele, o 

constrangimento da abordagem policial se dá pelo olhar das outras pessoas que observam, 

pois as mesmas olham com julgamentos de valor, e ele se sente como um criminoso, porém 

ele não se vê desta forma, o que queria era apenas um momento de descontração com os 

amigos sem ter que ser abordado e julgado. Ele foi autuado no Guará portando o "kit 

chavador", diz ter sido algemado, e acha que o motivo  desta prática foi por ter sido 

reconhecido por outras abordagens, pois segundo ele não oferecia riscos a outras pessoas, o 

que não justifica o uso das algemas. 
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O coordenador mencionou que a lei é discricionária, ou seja, depende de quem conta 

a história, pois não há uma regulamentação exata para o momento da abordagem, desta forma, 

fica a critério e entendimento do delegado que escuta o caso. 

O P7 é estudante de Filosofia da Universidade de Brasília e possui 21 anos de idade. 

Relatou que não foi algemado, mas que ficou bastante irritado pois estava usando maconha 

em grupo, na cidade de Brasília, e quando os policiais o abordaram, no rádio havia uma 

chamada para um caso de assassinato, e os mesmos não se interessaram em ir até o local, 

dando prioridade para apreender a maconha do grupo e segundo ele dar "lição de moral". 

Em uma última e breve discussão foi questionado os efeitos da droga no organismo, 

e por unanimidade os participantes concordaram que o principal motivo por utilizarem é 

devido ao alívio do stress, o P7 destacou que ela ajudava em sua concentração nas leituras da 

faculdade. 

O último momento foi reservado para a avaliação do dia. Foi interessante observar 

que os participantes mudaram suas feições iniciais, se sentiram mais confortáveis para falar 

abertamente sobre as questões postas. O P6 relatou que achou o grupo bem interessante para 

"trocar ideias, pois conversar é sempre bem vindo." O P2 afirmou que após escutar os demais 

relatos parou para refletir sobre a sua vida, onde passou por diversas dificuldades financeiras, 

emocionais e familiares, e que escutar a história de outras pessoas da forças para ele 

continuar. 

O encontro findou-se  alegremente, os participantes saíram com feições tranquilas e 

as avaliações foram positivas. Nota-se que as conversas durante os debates se contemplam 

umas com as outras e em vários momentos são abordados assuntos diferentes, mas que não 

fogem do foco inicial. 

DIA 02 - Rotina e consumo de drogas 

O segundo encontro aconteceu no dia 22/09/16 e contava com 8 participantes. 

Iniciou-se com uma conversa informal a respeito da vida pessoal de cada um, envolvendo 

trabalho, estudo, dinheiro e crises enfrentadas. Chegou ao grupo um novo participante, que 

será aqui denominado P8, ele foi encaminhado após os demais, e por isso não compareceu no 

primeiro dia. 
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O P8 é um jovem residente do Guará.  Atualmente encontra-se desempregado e já 

teve experiência profissional em um cartório. O P1 não tem experiência profissional 

registrada, segundo ele, trabalhou por pouco tempo como estagiário no escritório de um tio. 

Ao ser questionado sobre os aprendizados respondeu que não houve, pois segundo ele "não 

tinha o que fazer, eu ficava no facebook." O P2 informou que já trabalhou como empacotador, 

e atualmente vende chicletes na Asa Norte para se sustentar. P3 atualmente trabalha como 

mecânico e se diz satisfeito com o trabalho. 

O P4 reforçou sua fala retratada no primeiro encontro, que trabalha com vendas na 

internet, se considera autônomo. Segundo ele, seu negócio deve começar a gerar lucros agora, 

pois a etapa anterior era apenas de investimentos. 

P5 também reforçou o que já havia dito anteriormente: Que durante a manhã é 

motorista do Uber, e a tarde trabalha na Caixa Econômica Federal, e que desta forma 

consegue sustentar sua família. P6 e P7, ambos estudantes da Universidade de Brasília não 

possuem emprego, se mostraram incomodados com a situação e dizem estar a procura de um 

estágio para que possam se sustentar. 

O assunto econômico girou em torno de um assunto maior: Pequenos tráficos! O 

grupo foi relatando algumas experiências do dia do que consideravam ou não tráfico. Por fim 

chegou-se a conclusão que ao falar de tráfico não nos limitamos a drogas, existem muitas 

outras atividades que se configuram como tal. 

Sobre o uso de substâncias ilícitas em grandes eventos, tais como estádios e shows, 

os P's 1, 2, 3 e 6concordaram que em shows de rap, mesmo havendo um grande consumo de 

drogas, há respeito entre as pessoas que frequentam o espaço. Um "respeito entre os manos”, 

pois sabem que é "fria mexer com os outros". Tal "respeito" pode ser considerado 

parcialmente intimidador, pois não se respeita apenas por compreender o espaço do próximo, 

respeita-se por medo das consequências. 

O P5 expressou sua opinião afirmando que no caso de estádios, a curtição das 

torcidas é a briga, e o P3 concordou e complementou dizendo que as pessoas costumam 

culpar as drogas para justificar suas atitudes erradas. 

Os próximos tópicos foram a respeito de pessoas conhecidas que faleceram com o 

tráfico. O P2 relatou sobre sua família, o envolvimento com as drogas e suas consequências. 
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Segundo ele, sua irmã possui duas filhas pequenas e o pai das crianças está preso após matar  

friamente uma outra pessoa. Ele contou ainda sobre outras pessoas conhecidas que já 

perderam a vida devido ao tráfico. Os outros participantes contaram que sempre há mortes 

conhecidas por envolvimento com o tráfico, mas nenhuma diretamente ligada a eles. 

Aprofundando e referenciando as localidades de cada participante, foi questionado 

exemplos de nomes de locais "perigosos", onde há taxas alta de criminalidade. Surgiram 

vários nomes na conversa, alguns como "Chapa Hall, Rocinha, Faixa de Gaza" O grupo fez 

uma associação dos nomes aos acontecimentos do local. 

Destaca-se neste último ponto a vulnerabilidade das comunidades mais carentes, 

visto que os nomes citados são de locais distantes de Brasília, que apresenta um índice menor 

de criminalidade por ser a cidade modelo, onde consequentemente recebe mais investimentos 

de seus governantes. 

DIA 03 - Relações familiares e perspectivas profissionais 

No dia 29/09/16 aconteceu o terceiro encontro do grupo, e contou com 6 

participantes e ausência do P2 e P8. Iniciou-se com relatos despojados do coordenador sobre 

uma viagem que realizou para a Universidade Nacional Autônoma do México, para realizar 

uma pesquisa. Segundo ele, lá foi possível observar grandes cartéis do tráfico e vivenciou 

inclusive o risco de morte. O grupo se mostrou interessado bastante interessado no assunto, os 

relatos por vezes impressionavam e demonstraram a usabilidade da droga em um panorama 

mais amplo que o de costume da vida dos participantes. 

O P7 ao falar sobre a comunidade que tem conhecimento "Rocinha", afirmou que lá 

há certa hierarquia e respeito no crime. Citou um caso recente de estupro e violência contra a 

mulher onde os próprios traficantes não aceitaram e executaram o estuprador. 

Os relatos sobre as comunidades continuaram, os participantes se demonstraram 

confortáveis para falar de suas experiências. A maioria demonstrou frustração com a ação 

policial, pois segundo eles, eram abordados com drogas, que por sua vez eram apreendidas e 

posteriormente beneficiava os próprios policiais que, ou consumiam ou revendiam, não sendo 

assim tão diferente deles. 

O coordenador aproveitou o momento para explanar outra visão acerca dos policiais 

civis e militares, citou como exemplo um trabalho que realizou com a policia civil, onde 
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grandes partes desses profissionais acabavam frustrados com a profissão, devido a diversos 

fatores, tais como sobrecarga no trabalho, falta de reconhecimento por parte da população, 

atendimento médico psiquiátrico inadequado dentre outras. Dessa forma, os policiais 

acabavam fazendo uso de substâncias ilícitas para que pudessem aliviar suas tensões. 

Foi interessante o olhar dos participantes, que mesmo não mudando suas opiniões a 

respeito dos policiais, que na maioria das vezes são vistos como inimigos puderam mesmo 

que por alguns instantes entender um pouco da sua rotina, olhar "o outro lado da moeda". 

Aberto este parêntese e posteriormente fechado, partiu-se para o foco do dia: Núcleo 

Familiar e questões de gênero, especificamente sobre as cobranças do "universo masculino". 

Todos ficaram sentados de frente para o espelho, e iam contando como eram estabelecidos 

seus laços familiares, enquanto o coordenador registrava tudo no espelho com a ajuda de um 

pincel atômico. 

No primeiro momento os participantes não demonstraram muita liberdade para falar 

sobre o assunto, conforme o decorrer da proposta foram se sentindo mais confortáveis para se 

expressar. 

O P2 mora com a mãe e a prima, e em outra casa mora seu pai, irmã e irmão. 

Considera que a separação de seus pais foi tranquila, e ainda hoje convivem bem. A mãe é a 

pessoa mais próxima que possui, em sua casa não se sente como o "homem da casa". 

O P4 informou que mora só no Park Way e é sustentado por sua família. Diz não ter 

muitos gastos, pois passa a maior parte do tempo no seu escritório na Asa Norte 

administrando seus negócios na internet. As pessoas mais próximas de sua vida são: Seu pai, 

sua mãe, avó e irmã, além disso, tem mais duas irmãs que moram em cidades diferentes, mas 

não mantém muito contato, sendo a irmã que mora com os pais a pessoa mais próxima que 

possui. Não sentiu nenhuma cobrança específica por gênero, já havia a figura paterna na 

família. 

O P5 citou seu núcleo familiar como: Esposa mais duas filhas que moram na mesma 

casa, a mãe e mais duas irmãs em outra casa. Seu pai faleceu e suas irmãs são de pais 

diferentes, sua esposa não trabalha e é ele quem sustenta a casa. O participante afirmou que as 

vezes é "puxado a responsabilidade que carrega".  O coordenador questionou se ele já havia 

percebido ser a figura central masculina, e ele respondeu que nunca havia parado para refletir 
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sobre o assunto, mas que as vezes "precisa dar uma sumida". Segundo ele, as pessoas mais 

próximas que possui são suas filhas e sua esposa. Atualmente, só possui o nível médio, há 6 

anos abandonou o curso de direito no terceiro semestre e nunca mais quis voltar. Não tem 

interesse em nenhuma profissão específica, sua meta é ganhar dinheiro. 

P7 mora com a mãe mais dois irmãos, um de 15 anos e um de 5. Seu pai é divorciado 

de sua mãe e é casado com outra mulher. Considera o seu irmão de 5 anos a pessoa mais 

próxima que possui, pois cuida dele e tenta repassar bons exemplos "para que ele não sofra 

nesse mundo". Possui ainda outra irmã que saiu de casa após se desentender com a mãe. Ele 

demonstrou insegurança ao falar sobre o assunto, não detalhou sua relação com o irmão de 15 

anos, afirmando apenas que ele está em uma fase ruim, "rebelde", e que o outro é mais 

tranquilo. 

O P6 mora com a mãe, padrasto e irmão na mesma casa. Possui uma tia e prima que 

moram próximo a ele. Considera-se a pessoa mais afastada da família. Não vê o pai desde os 

cinco anos de idade. Apesar de ter um padrasto, sua referência é o irmão mais velho (dez 

anos) inclusive conta que, quando ele começou a namorar, sentiu muito ciúmes e medo de 

perder sua atenção. Atualmente cursa nutrição, mas confessa ter perdido o interesse no curso. 

Seu sonho é seguir a carreira de músico, atualmente tem um grupo e é cantor de rap. Ao ser 

questionado porque ainda não foi seguir seu sonho, respondeu: "Precisa de dinheiro para fazer 

dinheiro". 

Neste momento a conversa migrou entre família e perspectivas profissionais, por 

vezes os assuntos eram mesclados e retomados. 

Para a surpresa do grupo, pela primeira vez o P4 mencionou ser formado em 

Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, o que causou estranhamento por ele já ter tido 

outras oportunidades de mencionar e nunca havia dito. Sua justificativa foi por não gostar do 

curso, concluiu apenas por obrigação. "Meu sonho é dinheiro, é conforto". 

O P7 não se sente mais seguro em relação ao seu futuro profissional. Segundo ele, se 

desmotivou após a divulgação na última semana da MP do EM, que altera o funcionamento 

do Ensino Médio e retira a obrigatoriedade do ensino de filosofia nas escolas. Ele não tem 

interesse em ser bacharel, se hoje saísse da filosofia gostaria de ser tatuador, pois desenha 

desde os quatro anos de idade e já tatuou duas pessoas.  Em seu próprio corpo ainda não fez 

nenhuma tatuagem porque não se decidiu. 
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O P5 ao comentar sobre os seus trabalhos disse que prefere trabalhar no UBER 

porque "não tem chefe para encher o saco". Não tem interesse em cursar nenhum curso, 

apenas trabalhar no que dá dinheiro. 

O P2 tem interesse em ser biólogo e morar na Amazônia, pois segundo ele lá não tem 

o tipo de violência encontrada por aqui. 

O P3 chegou atrasado ao encontro, justificou-se por ter passado mais tempo do que 

deveria no trabalho e ficou por alguns momentos alheio as discussões. Logo foi direcionado e 

relatou suas relações familiares. Atualmente ele é alinhador de carro e gosta do que faz. Não 

tem perspectivas profissionais, "talvez abriria uma distribuidora". Foi retomada a questão 

familiar, ele disse que mora com a esposa e um filho, próximo a ele está sua mãe, suas duas 

irmãs e dois sobrinhos. Seu pai faleceu quando ele tinha um ano de idade. A irmã que tem 

filhos é separada, e o marido, segundo ele, é "vagabundo". Quanto às cobranças do gênero, 

não sentiu cobranças, pois ao completar 18 anos começou a trabalhar para sustentar a família, 

no caso o filho que iria nascer. 

A percepção da pesquisadora sobre o revela falta de interatividade. Os participantes 

demonstraram desânimo em comparação aos primeiros encontros. Uma hipótese é que o tema 

gerador pode ter causado reflexões que outrora não haviam sido provocadas. 

A questão familiar é delicada e envolve diversos fatores. Independente da faixa etária 

e da classe social, todo ser humano necessita estabelecer relações confiáveis e confortáveis. 

Espera-se que esse amparo parta da família, que serve de aporte e sustento psicológico. 

Observa-se no geral  um grupo com estruturas bastante distintas, que possuem em comum em 

algum momento dos seus relatos a quebra no afeto e na relação familiar. Podendo este ser um 

dos motivos, mesmo que inconsciente, na busca da utilização de substâncias ilícitas, que 

provocam conforto e bem estar. 

DIA 04 - Descriminalização e legalização da maconha 

O quarto encontro aconteceu no dia 06/10/16, contou com a participação de 6 

integrantes e teve novamente a ausência do P2 e P8. O assunto inicial foi a respeito de marcas 

"Ostentação". Com o objetivo de ampliar o entendimento que a vestimenta e os logos que 

usamos dizem muito sobre nós, ou contribuem para olhares preconceituosos, o tema passou a 

ser debatido em grupo. Os participantes no geral não demonstraram preferência por uma 
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marca específica, P4 afirmou que um produto ou outro que faz questão que seja de marca, 

especificamente o celular, nas demais coisas não vê diferença. 

O tema principal foi a respeito da polêmica política de drogas. Descriminalização e 

legalização da maconha. Foi um momento em que houve bastante participação e interação do 

grupo, as falas surgiam aleatoriamente e se complementavam. 

O P5 é a favor da legalização da maconha para ser usada em casa, pois segundo ele, 

"a maconha não meche tanto com a cabeça, com outras drogas a pessoa fica muito doida." A 

legalização para ele também evitaria correr riscos, ele revelou que tem plantação em casa, e 

gostaria que fosse legalizado. 

O P1 é a favor da legalização de certa quantia por usuário, e em um instante de 

devaneio pronunciou: “Acho que o Brasil nunca vai legalizar o pó". O P4 argumenta que da 

forma que está o atual sistema, não está funcionando, pois o número de usuários da droga não 

abaixa, e se houvesse a legalização o governo poderia obter lucro com a venda. 

O P6 é a favor da legalização de todas as drogas, exceto heroína e crack. Pois 

segundo ele "quebraria a bancada criminosa". Ele justifica ser contrário a legalização das 

drogas citadas por julgá-las demasiadamente prejudiciais a saúde. 

As opiniões manifestadas no grupo são unânime quanto a insatisfação a atual política 

de drogas. As divergências encontradas são quanto a legalização x descriminalização, onde o 

grupo se dividiu parcialmente. 

O coordenador pontuou algumas diferenças em relação aos modelos existentes 

mundo afora. Segundo ele, o modelo adotado no Uruguai fugiu do controle do governo, que 

hoje não possui autonomia alguma sobre as plantações. Chama-se a atenção para a extensão 

territorial do país que é bem pequena quando comparada ao Brasil. Um dos impasses da 

importação deste modelo é o questionamento se o nosso país não perderia também as rédeas 

da situação. 

Foi citado também o modelo importado da Califórnia onde é permitido até 6 pés por 

pessoa. O questionamento se deu em torno da excedência do produto, caso todos resolvessem 

plantar. Para o P7 a resposta é simples, "fazer haxixe". Segundo ele o excesso do produto não 

é uma justificativa válida para a proibição, e ainda acrescenta que, nem todos os 
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consumidores teriam interesse em plantar a droga, visto que comparado a outros setores da 

agricultura, nem todos os consumidores plantam ou cultivam suas próprias fontes de alimento. 

Ao serem questionados a respeito de pequenos tráficos, e algumas atitudes dos 

próprios participantes serem classificados como tal, o P6 reagiu: "traficante é uma palavra 

muito forte para quem planta, a pessoa deveria ser vista mais como um jardineiro". Os demais 

participantes do grupo concordaram com o comentário, e continuaram tecendo opiniões a 

respeito. É nítido a tentativa de afastamento de diferenciação dos participantes quando 

comparados a traficantes, eles próprios se percebem de outra forma, "usuários", e 

caracterizam o tráfico em uma plenitude maior do que "apenas" plantar maconha em casa e 

consumir. 

O próximo dilema acerca da droga foi a respeito do seu uso medicinal e recreativo. 

Muitas vezes a droga é vista como um refúgio dos problemas diários da vida, mas esse não é o 

único motivo pelo qual as pessoas a buscam. Para o P5 "isso é apenas desculpa pra fumar um, 

tem tanta gente com problema e não fuma", já para o P6 "as vezes tu não ta doente, mas ta 

mal da cabeça". As divergências nos dois comentários são a respeito dos motivos que levam a 

pessoa a consumir a maconha. Para o P5 o usuário consome porque gosta dos efeitos, e diz 

que quem argumenta ao contrário usa de "desculpas". Para o P6 a maconha assume a 

finalidade medicinal quando contribui para que o usuário esqueça dos problemas "que afetam 

a cabeça". 

Essa discussão acerca do uso da droga é ampla e delicada, alguns participantes 

assumem que usam a droga como um refúgio, outros acreditam que é apenas por laser e que é 

possível deixar de usar a qualquer momento, não sendo caracterizado assim como um vício. 

Neste momento o assunto mudou-se para a "compulsão pela droga", foi observado 

pelo coordenador do grupo que a compulsão não é apenas para drogas, mas pode ser por 

comida, chiclete e álcool (dipsomania). Segundo informações do coordenador, um estudo 

realizado em 1915 afirmou que uma pessoa consumia 15kg de açúcar por ano, em 2015 o 

número foi para 60kg por pessoa anualmente. Atualmente o açúcar é um dos maiores vilões 

da saúde do corpo e indutor de novos vícios. A proposta do comentário foi mostra que 

diariamente possuímos hábitos que podem ser prejudiciais a saúde, e que tais atos não 

necessariamente são proibidos, visando é claro, a quantidade a ser ingerida, pois só consumir 

açúcar não significa ter compulsão, da mesma forma acontece com a droga, nem todos que a 
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consomem são necessariamente viciados.  Os participantes do grupo não consideram ter 

compulsão pela maconha. 

Outro ponto que debatido foi: Devido a grande corrupção existente no país, será que 

o país conseguiria vender maconha? Novamente P4 se manifestou e argumentou que se essa 

lógica fosse seguida, todas as farmácias já estariam falidas. Um argumento bastante válido e 

que levou os demais participantes a concordarem, pois a corrupção por si só não pode servir 

de justificativa para a não mudança da política de drogas. 

Atualmente a venda de drogas nas farmácias é feita através de receitas médicas, foi 

questionado aos participantes o acesso deles a tais drogas, o P3 relatou algumas experiências 

que teve utilizando "roupinol", medicamento tarja preta vendido sob prescrição médica. Ele 

foi questionado sobre a finalidade da droga, e respondeu: "serve para ficar doido, o efeito dele 

só tomando pra ver, é lombra..., os caras nem lembra o que faz". P3 retomou o assunto da 

legalização da droga, e afirmou ser a favor, pois, caso legalizada, não seria mais 

criminalizada, e dessa forma os usuários poderiam ser mais livres. 

Os participantes anseiam por liberdade, sentem-se presos a uma lei que os submetem 

a correr riscos para consumir uma droga que, segundo eles, é direito próprio que possam 

consumir, afinal cada pessoa é dona de si e de seus corpos, desde que isso não interfira na 

vida de terceiros. 

O governo considera o uso da droga uma questão de saúde pública, pelo fato de que 

caso haja casos de compulsão e dependência, outras pessoas que não só os usuários são 

envolvidas no processo. Os familiares e amigos sofrem juntos, e gera ônus para o poder 

público cuidar de um dependente químico.  

Uma possível legalização poderia reverter a situação e ao invés de apenas gastar 

dinheiro com tratamento, poderia começar a se pensar no lucro gerado com as vendas, visto 

que só a proibição não tem surtido efeito nos índices de consumo da droga. 

No grupo a Lei de Drogas voltou a ser discutida e o artigo 28 posto em pauta. 

Considerações foram feitas e chegou-se a conclusão de que o artigo no mínimo é ambíguo, e 

se for considerado inconstitucional os grupos socioeducativos deixarão de existir. A antiga lei 

de drogas em suas penas previa trabalhos comunitários e/ou pagamento de cestas básicas, foi 

questionado por não haver nas cadeias locais de trabalho, e pela falta de condição financeira 
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de alguns para pagar as cestas, porém, foi observado que o tráfico tem dinheiro, e podia 

facilmente pagar suas dívidas, o que não surtia muito efeito.  

Foi discutido ainda a posição dos ministros do STF em relação a descriminalização 

das drogas, os participantes demonstraram desconhecimento acerca dos processos que 

tramitam no Supremo, mas em linhas gerais, concordaram com os posicionamentos favoráveis 

a legalização da maconha. Interessante observar que apenas um usuário se mostrou a favor da 

legalização de todas as drogas. 

A contradição no proibicionismo das drogas é a comparação com a legalização da 

compra de soda caustica em supermercados, inclusive por crianças, e a proibição da venda de 

bebidas alcoólicas para menores de idade, onde os supermercados são punidos caso realize a 

venda. A diferença é que a soda caustica não causa compulsão, mas uma vez ingerida, não há 

volta, leva a pessoa a morte. Outro produto comercializado e que pode ser questionado são os 

doces, pois também são vendidos sem controle e podem causar compulsão. Isso acontece 

porque esses produtos são culturalmente aceitos, e como complementou um usuário "a 

maconha também cada vez mais é aceita culturalmente". 

Outro ponto levantado sobre a descriminalização da droga segundo os usuários 

participantes seria o reforço a liberdade em utilizar qualquer vestimenta, pois retomando o 

assunto de encontros passados, eles se sentem julgados a partir do que e como vestem. "a 

pessoa se torna suspeita", o coordenador observou que essa palavra não pode se aplicar a 

liberdade individual de cada um. 

Finalizando o encontro foi discutido um último problema: a legalização não garante 

o contrabando da droga, pois onde há produtos legais há também os ilegais. Atualmente 

podemos observar nos cigarros paraguaios e whiskys falsificados, no Uruguai o problema não 

é diferente, há descontroles em termos do tráfico. 

DIA 05 - Política de redução de danos 

O quinto encontro aconteceu no dia 20/10/16 e teve a participação de cinco 

integrantes. P8 obteve mais uma ausência, e o P1 e P5 se ausentaram pela primeira vez. O P2 

que não participou dos últimos encontros retomou as atividades, justificou suas faltas e 

agendou a substituição dos encontros individualmente com o coordenador. 
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O assunto inicial foi sobre o chá Santo Daime, bebida utilizada em rituais religiosos. 

P2 e P3 afirmaram não conhecer e não saber nada a respeito, já o P6 disse que tem muito 

interesse em experimentar, pois já escutou muitas coisas boas sobre, principalmente para o 

"espírito". 

Os participantes trocaram informações entre si, alguns curiosos sobre o assunto, 

outros nem tanto. O tema principal do encontro foi a política de redução de danos. Em um 

primeiro momento o coordenador questionou se eles sabiam do que se tratava o assunto. P7 

respondeu a pergunta citando um exemplo: "A maconha é usada como tratamento para 

redução de outras drogas, exemplo: sair da cocaína e passar para a maconha." 

Segundo o coordenador o termo iniciou-se na década de 1980 com a ingestão de 

cocaína, o que ocasionou o advento da AIDS. Estabeleceu-se então a primeira política de 

redução de danos com a distribuição de seringas e posteriormente de camisinhas. Outro 

exemplo foi a substituição de cigarros comuns por cigarros com filtros. O coordenador 

mencionou ainda o exemplo da França que criou salas especializadas onde as pessoas podiam 

se drogar e dispunham de acompanhamento, de forma intencional a reduzir o quantitativo de 

uso gradativamente. 

O excesso do uso da droga pode causar consequências imediatas e devastadoras para 

a saúde do corpo, neste momento o coordenador mencionou a descarga de DMT no cérebro e 

as hipóteses sobre a possível liberação dele pela Glândula Pineal. Foi aberto para a discussão  

experiências de quase morte que os participantes tiveram, o único que relatou foi o P2. De 

acordo com sua fala, ele já passou por diversas convulsões e "apagões" após o consumo de 

drogas pesadas. O coordenador complementou com relatos de cantores famosos de FUNK que 

passaram por situações parecidas com a ingestão de outras substâncias. 

O grupo migrou para o assunto de estilos musicais. O P6, o mesmo que tem o sonho 

em ser rapper, listou algumas de suas bandas preferidas: "Síntese, BK, Jean Tarde, Gabriel o 

Pensador..., eles discutem causas, mostra um âmbito social." Quando questionado sobre a 

mensagem que queria passar com a sua música, respondeu:  

-"Eu quero que alguém escute uma música e se sinta aliviado, sinta paz e 

relaxamento, eu acho que os seres humanos já nascem doentes, cada um tem uma diferença 

que pode se assemelhar a outra. Quero que minha música dê prazer e conhecimento, 

conhecimento pelo aspecto social". 
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O grupo todo se mostrou interessado na fala do P6, e alguns partilharam também 

seus músicos favoritos. O coordenador pediu que os participantes relacionassem alguns estilos 

musicais com o uso de substâncias psicoativas. Ao iniciar sua fala, o P6 teve um lapso de 

memória e não lembrou o que queria dizer, passado alguns instantes afirmou que no rap, os 

usuários de maconha estão mais focados no efeito da droga do que na música, e que alguns 

músicos americanos defendem o uso da maconha para "expandir a mente", e possibilitar a 

criatividade,o P7 completou dizendo que nesse tipo de música acaba-se "endeusando" a 

maconha. 

O P2 afirmou que ao utilizar a droga sente-se mais concentrado, enquanto o P4 já 

disse que se sente disperso. Já o P3 não tem predileção musical para fumar, diz que gosta de 

tudo, exceto "rock pesado", mas se for para escolher gosta de funk e sertanejo. P7 afirma que 

se dá bem com todos os estilos musicais, exceto música gospel, e o P2 resumiu sua 

experiência musical a rap e sertanejo. 

No próximo momento, os participantes foram questionados sobre o consumo da 

droga dentro de casa, quis verificar-se com esse questionamento as relações estabelecidas 

perante o uso e a aceitação familiar sobre o fato. O P2 afirmou que consome álcool, maconha 

e por vezes cocaína, esta última não é utilizada com frequência e nunca foi injetada, apesar 

dele já ter pensado na experiência. A irmã que mora com ele também utiliza com espaços de 

tempo parecidos. 

O P3 atualmente utiliza cigarro e maconha, que é de conhecimento de sua esposa. 

Ele começou a ingerir bebida alcoólica quando tinha aproximadamente quinze anos, quando 

ia para festas com seus amigos. Segundo ele, após casar-se e ter o primeiro filho a situação 

melhorou, pois ele conseguiu seu primeiro emprego e adquiriu mais responsabilidade. 

O P4 por morar só, não tem problemas com a família, disse que apenas sua irmã 

sabe, e que nunca percebeu a necessidade de contar para os seus pais, ele diz que faz mais uso 

do álcool, desde os seus quatorzes anos de idade, começou utilizando em festas, e seus pais 

nunca o questionaram. 

O P6 disse que passou por uma situação bastante chata, e julga sua família hipócrita, 

pois, segundo ele, em sua casa todos bebiam e fumava, e quando ele repetiu seus passos foi 

repreendido. Começou a fumar quando completou dezoito anos de idade, atualmente ele gosta 

mesmo de utilizar a maconha, e está tentando parar de usar o cigarro. 
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Já o P7 relatou que quando sua mãe descobriu que ele utilizava maconha, quis 

expulsá-lo de casa, após um mês ele foi aprovado no vestibular da UnB e a mãe não deu mais 

atenção ao assunto. Segundo ele, a maconha foi beneficente, pois ele diminuiu a ingestão da 

bebida alcoólica, antes todos os finais de semana ele bebia até cair, e agora ele não tem mais 

essa necessidade. Ele acredita que por ter ficado mais caseiro a mãe não o questionou mais 

sobre a maconha. 

O encontro finalizou-se com essa partilha de experiências e algumas conversas 

individuais entre os participantes. Os mesmos foram avisados sobre um último encontro com 

a presença dos servidores do TJDFT, e logo após foram liberados. 

DIA 06 - Maconha, preciso ou quero? 

O sexto e último encontro aconteceu no dia 27/10/16 e contou com a participação de 

quatro integrantes, o P1, P5 e P8 não compareceram novamente e o P3 teve a sua primeira 

falta. A proposta da vivência deste último momento foi ousada e inusitada, o coordenador 

propôs um debate em prol da defesa de um dos deputados que ele apresentou. 

Ambos os candidatos apresentados já participaram do grupo socioeducativo. O 

primeiro foi candidato a deputado distrital pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade), 

conseguiu uma quantidade de 350 votos nas eleições e foi pego portando drogas e dinheiro, 

mas foi classificado como usuário e não como traficante, o caso teve publicação no jornal 

Correio Brasiliense. O segundo candidato foi pego portando maconha, nas eleições recebeu 

150 votos e durante sua participação no grupo deixou claro seu posicionamento contrário a 

legalização da droga e propagou dizeres homofóbicos. Para ele o consumo da erva é sinônimo 

de vício e fraqueza. 

Apresentado os dois candidatos, passou-se as palavras para os participantes do grupo, 

naquele momento, eles deveriam simular uma votação e justificar seu voto. O P2 disse que 

iria analisar o decorrer da votação para só depois tomar um posicionamento. 

O P6 votou no primeiro candidato, pois, para ele, a maconha deveria ser um direito 

do cidadão, em suas palavras “os problemas sociais só existem se houver essa dualidade”. O 

P7 também atribuiu o seu voto ao primeiro candidato, pois para ele a ideologia de gênero do 

segundo candidato jamais deveria ser aprovada. 
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O P4 também votou no primeiro candidato, mais deixou bem claro que o voto foi 

baseado apenas nos comparativos apresentados no encontro, e que há outros fatores que 

devem ser sempre analisados. Após escutar atentamente os demais participantes, o P2 afirmou 

que sem dúvidas ele votaria no primeiro candidato, pois as ideias que o segundo tem a 

respeito da droga não diz respeito a sua realidade. 

Traçado esse panorama, o coordenador ampliou o debate. Iniciou falando sobre ética, 

que segundo ele em linhas gerais, é quando defendemos o que queremos, e ética ampliada 

seria quando defendemos o que o outro quer. Foram discutidos alguns direitos individuais e 

coletivos, questões de gênero e uso de substâncias químicas. Logo após lançou-se a pergunta: 

“Vocês defendem alguma outra droga ou todas elas?” 

Para o P7 todas as drogas deveriam ser descriminalizadas e não legalizadas, pois as 

pessoas são presas em praças por usar essas outras substâncias. Segundo ele “a gente deve ser 

tratado como cidadão de direitos”. 

O P2 concordou com a fala do P7. Para ele, não é a maconha que causa o roubo e a 

violência, pois existem outras drogas mais pesadas, como por exemplo, o LCD. “Eu mesmo 

quando usei vi tudo derretendo, me deu medo. Quando usava pó eu já queria ir roubar e fazer 

coisas diferentes, porque eu usava em grupo...que nem pra beber, estava todo mundo 

cheirando e não tinha bebida,e aí a gente saia para roubar no mercado”.  

Após sua fala, o coordenador o questionou se a maconha foi a porta de entrada para o 

uso dessas outras drogas, e ele respondeu: - “Não. Foi o vinho, vinho ruim. Já tive até 

convulsão alcoólica, e com a cocaína tive desmaios também, já tive isso em um jogo de vídeo 

game, sem consumir nada, com mais ou menos vinte e cinco minutos de jogo apaguei e 

acordei no hospital, sei que é algum problema no coração, mas não sei o que é”. O P2 e os 

demais participantes foram alertados sobre os riscos físicos que a droga causa ao corpo 

humano. 

A questão central de toda essa conversa foi: O uso da maconha se configura ou não 

como uma fraqueza? Entendendo como fraqueza a repetição do consumo por algo que já fez 

mal. Para o P6 a resposta varia conforme o indivíduo que utiliza, ele ainda acrescentou que as 

drogas deveriam ser descriminalizadas desde que houvesse nas escolas uma maior 

conscientização sobre drogas corrosivas.  O P7 concordou com a fala e reafirmou que não 

adianta só proibir sem conscientizar. 
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Para o P6 a proibição é um fator chave que leva os usuários a consumirem drogas. 

“O sabor do desconhecido que nos leva a querer experimentar”. O coordenador destacou que 

deve haver exceções para algumas regras, e citou como exemplo o jogo de role playing, um 

jogo de RPG que pode ser traduzido como jogo de interpretação de papéis, onde alguns 

jogadores não desenvolvem o senso de ficção x realidade, e acabam levando para suas vidas 

reais desafios que deveriam estar presente apenas no jogo, como o caso de um garoto que 

acabou se suicidando por não ter esse discernimento. 

Para o P7 o uso da maconha pode ser considerado fraqueza a partir do momento em 

que a pessoa não consegue mais viver sem a droga, segundo ele é “fraqueza do psicológico”. 

O P2 concordou e acrescentou: “É... no começo eu também era fraco, usava por usar com 

meus amigos, depois usava para não ficar parado nos cantos. É uma fraqueza porque ficamos 

vulneráveis a isso. Tenho muitos amigos no Recanto que não fazem nenhuma atividade 

diferente, só fuma e dorme, eu também já fui assim.” 

Para o P4 é preciso diferenciar o uso do abuso. Ao passar do uso para o abuso, pode 

começar a se considerar fraqueza por parte do usuário. O coordenador destacou a importância 

em analisar toda essa problemática e a partir deste ponto começar a pensar no futuro, citou 

exemplos de transgressão e questionou os participantes: “Muita gente aposta que com a 

legalização o consumo de drogas irá diminuir. Vocês concordam?” Para o P7 a resposta com 

certeza é sim, segundo ele, no Colorado o uso diminuiu em 50%. O P6 complementou 

afirmando que devido a repressão não sente vontade de parar de fumar. 

Os participantes foram questionados se em suas opiniões, a maconha causava 

dependência, e se eles se consideravam dependentes. O P4 respondeu que não se considera 

um dependente, consegue parar quando quiser. O P7 também não está de acordo e não se 

considera dependente, segundo ele, só fuma por causa da sensação que tem, mas que 

consegue passar pelo menos um mês sem usar a droga e sem sentir falta dela, mas caso lhe 

tirem o cigarro, ele “vira o bicho”, como ele mesmo pontuou. 

O P2 e o P6 também não se consideram dependentes. Para o P2 a maconha é 

diferente, “Ela relaxa e deixa a gente mais tranquilo até esquecer os problemas”. E o P5 

completa: “Qualquer estresse que eu passo já procuro a maconha”. 

A pesquisadora questionou: “Se o uso da maconha é impulsionado por ser proibida, 

com a legalização vocês não partiriam para outras drogas?” O P7 respondeu: - “Não, pois se 
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ela for legalizada deverá ser distribuída com qualidade, e eu tendo o produto com qualidade 

não tenho porque buscar outras drogas. O Brasil é um dos países com pior qualidade da erva.” 

Já o P2 e P5 concordaram que iriam em busca de outras drogas, o P5 complementou: “Eu 

nunca tinha pensado por esse lado, agora vou refletir...” 

O debate prosseguiu por mais alguns momentos e foram várias as possibilidades 

citadas de condutas que se seguiriam caso a maconha fosse descriminalizada e/ou legalizada. 

Para encerrar o encontro, o coordenador solicitou que o P5 cantasse um de seus raps para o 

grupo, e ele assim o fez. Ao terminar justificou que as letras que escrevia eram baseadas em 

vivências diárias. 

Finalizou-se então o último encontro, os participantes avaliaram o grupo de forma 

positiva, alguns afirmaram que refletiram sobre diversos assuntos que jamais haviam pensado 

antes. Os nomes dos participantes foram encaminhados para o SERUQ e o processo dos 

mesmos serão arquivados. 

6. 2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate sobre as drogas dificilmente escapa de julgamentos morais e éticos, e cada 

vez mais é preciso de uma discussão livre de preconceitos.O Tratamento equivocado do 

assunto e a precariedade de informações contribuem para embates acalorados entre a pessoas, 

que muitas vezes mantém-se a favor da proibição do uso da maconha julgando que assim 

contribuirá para manter os jovens e demais faixas etárias longe dela.  

O trabalho realizado pelo Instituto Círculo de Giz é de extrema importância na vida 

destes usuários, que possuem a oportunidade de expressarem-se sem medo de ser julgados e 

discriminados, e possibilita ainda a desconstrução de paradigmas. 

A sociedade pede socorro, e não é aceitável que continuemos de olhos vendados 

esperando que a problemática social se resolva sem que nada seja feito. O atual sistema 

político e econômico é falho e precisa ser revisto. Para que haja mudanças, é necessário 

escutar os sujeitos que são afetados diretamente por esse sistema, bem como os anseios de 

toda a população que precisa ter voz e ser ativa nesse processo. Essa mesma população muitas 

vezes é vítima de informações tendenciosas de uma mídia controladora e reprodutivista. 
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A atual política de drogas do país é falha e necessita ser discutida e alterada, pois 

como foi apresentado, a atual lei de drogas não tem surtido efeitos na redução dos usuários de 

drogas. O Brasil pode se basear em políticas adotados em outros países, analisar o que deu e o 

que não deu certo e verificar sua real aplicabilidade no nosso contexto histórico social. 

A descriminalização da maconha é uma política de redução de danos que pode ser 

pensada enquanto não se obtém maturidade suficiente para a legalização da droga, auxiliando 

de certo modo os usuários que não serão mais vistos como criminosos, e o Estado, que pode 

voltar sua atenção e prestação de serviços para causas mais emergentes. 

Foi constatado que a juventude é a faixa etária mais afetada pela problemática das 

drogas, e é preciso que durante este período da vida haja maior atenção as causas que levam 

ao consumo e possível dependência, de forma que considerada a dependência, afeta outras 

áreas sociais, aumenta a vulnerabilidade das pessoas, o sofrimento de amigos e familiares e 

gera despesas para o Estado. 

A legislação brasileira sobre drogas está pautada em documentos vigentes há mais de 

décadas, onde questões políticas, econômicas, sociais e culturais eram demasiadamente 

diferentes. O tempo passou e a perspectiva sobre o tema mudou, atualmente é vista sob uma 

ótica de saúde pública, e não mais apenas criminal.  

O Ministro Fachin delineou bem os contrapontos da legalização da maconha. De um 

lado há a questão da saúde pública, pois os usuários acabam gerando ônus para o poder 

público quando sujeitos a problemas de saúde ocasionados pelas drogas, sendo este um dos 

argumentos mais fervorosos contra a legalização da droga, e de outro ponto o direito a 

inviolabilidade pessoal, a liberdade de escolha. É função do Estado garantir os direitos 

fundamentais, e estes não podem ser considerados apenas proibições de contravenções. A 

questão a ser refletida é: Os direitos individuais devem sobrepor-se aos coletivos? A resposta 

é não! Mas há de se verificar até que ponto esse direito infringe no bem comum maior, pois 

no caso específico da maconha o problema coletivo a ser considerado é o tráfico.  

O voto dos ministros em linhas gerais representa os anseios dos jovens do grupo 

socioeducativo. Esses jovens, tão diferentes entre si apresentam seus pontos em comum. 

Independente da faixa etária e posições socioeconômicas buscam a maconha para sanar seus 

anseios, sentirem-se aceitos e reconfortados. Apenas um deles, o P5, afirmou que usava a 

droga por diversão, mas revelou inconscientemente em suas falas o seu sentimento de 
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sobrecarga quanto a ter que sustentar toda a sua família e ser o único homem presente, como 

ele disse, usava a droga porque queria relaxar. 

A maconha é utilizada desde os primórdios para diversas finalidades, conclui-se com 

essa pesquisa que seus malefícios no uso recreativo são mais tabus do que verdades, além de 

ser bastante eficaz para tratamentos medicinais. 

Sua proibição tem ocasionado o crescimento de usuários, que como bem observado 

na fala do Ministro Barroso e nos jovens do grupo, buscam a adrenalina da transgressão, de 

desafiar o Estado. A juventude é um grupo de risco que necessita de atenção, apenas proibir 

não resolve o problema das drogas que abrange tantas pessoas. 

O Ministro Gilmar Mendes foi ousado ao propor a descriminalização de todas as 

drogas, os outros dois que proferiram seu voto não se arriscaram, defenderam apenas a 

maconha. Os três em seus votos prezaram pela liberdade individual do cidadão e o direito de 

escolher o que fazer com seus próprios corpos sem que isso envolva terceiros. Nota – se que 

esse é um dos maiores anseios dos jovens do grupo socioeducativo, poder consumir suas 

ervas sem que sejam vistos e julgados como criminosos. 

Observado o voto do ministro Gilmar Mendes, percebe-se certa contraditoriedade 

quando o uso de drogas deixa de ter sanções penais para cíveis, pois desta forma a 

descriminalização não abrange o real interesse na liberdade do indivíduo, e sim assume uma 

forma do Estado se desresponsabilizar penalmente. 

Uma congruência que merece bastante atenção diz respeito à fala do Ministro 

Barroso: A descriminalização da maconha possibilita que os usuários não fiquem expostos a 

situações de riscos para adquiri - lá. Esse foi um dos tópicos mais levantados pelos 

participantes do grupo, pois eles se sentem expostos e inseguros, como podemos perceber no 

relato do P5, que foi ameaçado por meses pela polícia para revelar o nome do traficante no 

qual estava comprando a droga, e se percebeu numa situação de quase morte, pois se delatasse 

o vendedor estaria jurado de morte. 

É possível observar no voto dos três ministros a necessidade emergente do Estado 

pontuar e regulamentar de forma mais clara a diferenciação entre usuários e traficantes, pois é 

comum traficantes redistribuírem suas drogas em menores quantidades e serem identificados 

como usuários, quanto usuários serem autuados como traficantes. O ministro Barroso propôs 
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uma quantidade que sirva de referência para a análise dos juízes. Os jovens do grupo 

relataram situações que presenciaram o tratamento diferenciado para as duas classificações. 

O argumento bastante comum de quem é contrário a descriminalização e/ou 

legalização é de que a maconha funciona como porta de entrada para outras drogas. Tanto os 

participantes do grupo quanto o ministro Barroso discordam dessa afirmação. Segundo o 

ministro, baseado na pesquisa do psicólogo Giovani Caetano Jaskulski, o álcool e o cigarro é 

que funcionam como porta de entrada. Substâncias essas legalizadas que comprovadamente 

causam mais danos à saúde do que a maconha.  

Nossa atual política de drogas favorece o enriquecimento ilícito de traficantes, uma 

forma de desrentabilizá-los seria retirar a droga ilícita mais consumida no mundo, a maconha, 

da lista de substâncias proibidas. Desta forma, o Estado poderia se responsabilizar pelo 

repasse controlado da erva e lucrar com as vendas. Esse lucro poderá ser investido em 

políticas de prevenção ao uso de drogas, gerando debates, reflexões e conscientização nas ruas 

e nas escolas, de forma a diminuir gradativamente a quantidade de usuários. 

A descriminalização da maconha desafogaria as tarefas dos policias que já andam 

demasiadamente sobrecarregados. Observa-se esse fato na fala do ministro Barroso e no relato 

do P7, que conta que no momento em que foi atuado havia uma chamada no rádio dos 

policias que deram prioridade a sua apreensão ao invés de atender a chamada de um 

assassinato. 

Notou-se com essa pesquisa a demasiada importância do grupo socioeducativo na 

vida dos jovens. A descriminalização da maconha é necessária e urgente com vista a 

mudanças de paradigmas. As pessoas devem ser livres para decidirem sobre suas escolhas 

sem a interferência direta do Estado, mas essa escolha deve ser consciente, debatida, 

analisada, e não deve causar danos a terceiros. O Instituo Círculo de Giz fornece aos 

participantes essa autonomia de pensamento, que deve sempre ser incentiva nos jovens.  

Com a possível alteração do artigo 28 da Lei de Drogas, a participação obrigatória no 

grupo sócioeducativo consequentemente tornár-se-a inválida, de modo que ele tende a 

desestabilizar-se quanto ao seu funcionamento. A grande questão é que o grupo continue a 

existir de forma significativa para as pessoas que dele necessitam, e que seja buscado por 

reais interessados. Há que se pensar em políticas de prevenção e não punição, um ambiente 
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seguro onde os sujeitos sintam-se livres para se expressarem e se autoavaliarem, bem como 

buscar soluções comuns possibilitem mudanças sociais. 

A decisão da alteração da Lei de Drogas está sob o poder dos magistrados do 

Supremo Tribunal Federal, que carregam enorme responsabilidade sobre as decisões que 

afetam todo o país. É preciso que a população seja participativa, acompanhe e opine nas 

decisões que serão tomadas deste ponto em diante. Um dos grandes impasses para a alteração 

da atual Lei de Drogas é regulamentar uma quantidade média de consumo entre os usuários e 

delimitar os espaços que a droga possa vir a ser consumida, dessa forma, fica claro que a 

descriminalização não tende ao descontrole do Estado para com os usuários, funciona mais 

como um método de controle. Concluí-se então a emergência desta alteração em busca de 

resultados diferentes e melhores do que temos obtido nas últimas pesquisas. 

7 PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 
 

Mais uma etapa da minha vida se finda para que outra comece. O caminho da 

educação é longo e árduo, simultaneamente prazeroso para aqueles que o buscam com afinco. 

Estar em sala de aula é um dos regozijos que carrego comigo, expandir meu conhecimento e 

trabalho para áreas afins como, por exemplo, a socioeducação é gratificante.  

As pessoas em todo o mundo merecem ser escutadas e compreendidas, bem como ter 

a oportunidade de partilhar seus conhecimentos e aprender mais com o outro. Essa é uma das 

tarefas de um educador, compartilhar a educação, educação esta que não é necessariamente a 

formal, mas a vivenciada diariamente por seus sujeitos nos mais diversos espaços sociais. 

Em curto prazo direcionarei meus estudos para a aprovação no concurso da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal, exercendo a minha profissão em sala de aula 

como docente ou em outros espaços escolares. 

Paralelamente pretendo me especializar em Psicanálise, uma das paixões que 

descobri durante o curso de Pedagogia, e/ou Orientação Pedagógica. Além disso um dos meus 

objetivos é estar sempre participando de palestras, simpósios e afins da área para que minha 

prática nunca torne-se ultrapassada ou inadequada a realidade que está sempre em constante 

desenvolvimento. 
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Em médio prazo desejo ingressar no mestrado e posteriormente no doutorado. 

Aprendi a admirar este universo de mestres e doutores da Universidade de Brasília, que me 

proporcionaram tanto conhecimento durante o meu percurso acadêmico.   

Meus objetivos em longo prazo ainda não estão claramente definidos, mas a 

princípio penso que devo investir na criação de algum projeto que lide com crianças em 

vulnerabilidade social. Enquanto isto ainda não é possível, há grande probabilidade que eu me 

voluntarie em algum trabalho parecido. 

Independente das metas traçadas, a vida nos reserva surpresas. Onde eu estiver, 

desejo que eu nunca esqueça dos valores aprendidos no curso e sua aplicação nas mais 

diversas áreas, retornando para a sociedade  o que tanto em mim foi investido. 

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. 

(Raul Seixas) 
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