TRÁFICO DE DROGAS
ENTRE AS PIORES
FORMAS DE TRABALHO
INFANTIL:
mercados, famílias e
rede de proteção social
NEU - Núcleo de Etnografias Urbanas

A PESQUISA
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Problema
Atualmente há uma ambiguadade jurídico-normativa em relação
ao adolescente que atua no mercado de drogas

ECA
Se o adolescente for pego
pela polícia por produzir ou
vender drogas, a sanção será
uma medida socioeducativa
(internação, Prestação de
Serviço à Comunidade,
Liberdade Assistida e outras
formas punitivas-educativas)

Decreto 3.5897/2000 regulamenta a Convenção
182 da OIT e determina ações
imediatas para sua
eliminação
Decreto nº 6.481/2008 institui a Lista das Piores
Formas de Trabalho Infantil
(Lista TIP).
O mesmo ato será
caracterizado como trabalho
infantil

“

(...) a expressão ‘as piores formas de trabalho infantil’ abrange: a) todas
as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais como a
venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de servo,

e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado ou
obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados; b) a
utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a

produção de pornografia ou atuações pornográficas; c) a utilização,
recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades
ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais com

definidos nos tratados internacionais pertinentes; e, d) o trabalho que,
por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de
prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças.

”

(BRASIL, 2000, grifo nosso)

I. Programas de Ação”:
“as opiniões das crianças diretamente
afetadas pelas piores formas de trabalho
infantil, de suas famílias e (...) de outros
grupos interessados”
II. Trabalho Perigoso, executados em
condições especialmente difíceis, como
os horários prolongados ou noturnos
como aqueles “”
III. Aplicação, entre os quais “adotar
dispositivos com o fim de considerar
atos delituosos as piores formas de
trabalho infantil” que envolvam “a
utilização, recrutamento ou oferta de
criança para na produção e tráfico de
entorpecentes”. ???

Ações para eliminação do
trabalho infantil
Decreto 3.5897/2000
Leva em conta:

Decreto 6.481/2008
89 tipos de trabalhos são listados

Lista Piores Formas de
Trabalho Infantil (Lista TIP)

Comércio ambulante (ferimentos),
Guarda de carro (ferimentos)
Lavagem de carros ( solventes orgânicos,
névoas ácidas e alcalinas etc)
Construção civil e pesada, incluindo
restauração, reforma e demolição

Caracteriza tipos de trabalho e risco para
a criança e o adolescente
No caso da ocupação no tráfico os “riscos
ocupacionais” e as “repercussões à
saúde” NÃO são mencionados

Levantamento, transporte, carga ou
descarga manual de pesos

entre outros (Brasil, 2008).
Os adolescentes acompanhados
nesta pesquisa passaram por várias
dessas ocupações

No debate público a categoria “ato infracional”, análoga ao crime, é mais
enfatizada. A perspectiva do “trabalho infantil” não é considerada.
Desdobramentos....

SINASE
ECA

inimputabilidade
“Confusão” entre
categoria política e
categoria social

Analogia entre ato
infracional” e “crime”
reforça a
aproximação entre
“adolescentes em
conflito com a lei” e
“criminosos”, todos
vistos como
bandidos.

Os adolescentes que
cometem atos
infracionais se
enquadram no
processo que Misse
(2010) chama de
sujeição criminal

PEC

O indivíduo é
concebido
moralmente como
incorrigível, “maucaráter”, portador de
uma essência
criminosa e má,
potencialmente
irrecuperável e, no
limite, que pode ser
morto.

PEC reconhece que :
“o ECA ainda não foi
integralmente
implementado e,
portanto, não se
pode ainda avaliar
concretamente seus
resultados, de modo
a apontarmos para o
seu sucesso ou
fracasso”

tem como objetivo a
implementação de uma
política pública cuja
finalidade é o
atendimento de
adolescentes autores de
ato infracional e suas
famílias

Pouco se sabe
sobre a efetivação
do SINASE –
efetividade da RPS

2

Objetivos

(a) Qual é a dinâmica, tempo
e renda do trabalho no
tráfico de drogas? Quais são
as relações dos adolescentes
com as instituições sociais e
de controle, tais como a
família, a escola, as polícias e
as facções criminais?

(b) Qual é a rede de proteção
social para esses
adolescentes e como ela
opera? Quais são as
dificuldades estruturais e
simbólicas enfrentadas? A
rede de proteção funciona?

(c) Como os educadores
sociais, professores e demais
agentes da rede de proteção
qualificam o tráfico de drogas
na ambiguidade entre ato
infracional e o trabalho
infantil?

3

Hipótese

Há duas legislações que entram em conflito
A categoria política “adolescente autor de
infracional”, presente tanto no ECA quanto no
SINASE, permite um deslizamento semântico
que se apoia mais na categoria social de
“bandido” do que na ideia de “trabalhador
infantil” - a despeito das atividades e relações
rotineiras que pretendemos aqui explorar e
que se referem à ocupação no tráfico. ,
A carreira de desviante vai se constituindo
pelos trânsitos desses adolescentes pelas
instituições de repressão e de proteção social.
Os profissionais dessas instituições contribuem
para construir socialmente o adolescente
criminal de que se tem aversão no mundo
social.

4
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Métodos: Qualitativo

Etnografias:
circulação dos
adolescentes e
dos educadores
sociais pelos
equipamentos da
RPS.
Trajetórias 14
adolescentes

Equipamentos
da Rede de
Proteção Social

Adolecentes

Famílias

Mercado de
trabalho e
mercado de
drogas

Entrevistas semiestruturadas com
os adolescentes e
famílias.
Dimensões apreendidas no trabalho de campo
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Métodos: Quantitativo
Questionário respondido por 67 profissionais da RPS: funcionamento e dificuldades do trabalho
intersetorial
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Métodos: Geoprocessamento

Produção de mapas, por subprefeitura, que indicam o local de autuação e o local de
moradia dos adolescentes, sobrepostos em mapas de renda e cor por setor
censitário.
A base de dados reúne informações de 64 adolescentes
Em que regiões do bairro vivem os/as adolescentes que estão cumprindo medidas
socioeducativas por tráfico de drogas nesses SMSEs parceiros da pesquisa? Qual é a
renda das famílias? Qual é a cor dos adolescentes apreendidos?
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Territórios

Mercado e Mercado de Drogas

Mercado de Trabalho

1

Histórias se repetem
-

Adolescente estão na intermitência entre o INFORMAL e o ILEGAL

-

Serviços INFORMAIS (mesmo no mercado legal) e atividades ILEGAIS (tráfico)

-

trabalho formal aparece em raríssimos casos e se mostra como inacessível na
experiência da maioria deles

- limpeza, carga e descarga, construção, lava-rápido, motoboy sem CNH (periferia)
-

-

Sé: nenhum regularmente a escola.
Sapopemba-Sinhá: apenas um mantinha os estudos e estava próximo a se
formar no curso de mecânica oferecido pela Fundação Ford.
Sapopemba-Madalena: 1 fez curso de mecânica, voltou a estudar e parou. O
trabalho formal, com carteira assinada ou contrato de trabalho temporário, não
foi identificado em nenhum dos seis casos acompanhados.
Vila Medeiros: nenhum estudava

-

comércio de drogas oferece posições mais vantajosas do que o trabalho informal.

-

Mercado de drogas é apenas mais 1 segmento do circuito de exploração do
trabalho infantil no qual esses adolescentes estão inseridos.

-
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Mercado de trabalho
- Evasão escolar
- MERCADO DE TRABALHO DAS FAMILIAS
Mães: faxina em casas de família ou comércio, sem vínculo
empregatício, como “diaristas”. Reciclagem.
Pais: pedreiro, auxiliar de pedreiro, “carga e descarga”
- profissões de pais e parentes se encaixam nas opções ofertadas aos
adolescentes em medidas socioeducativas
- Trabalho de familiares e adolescentes distantes de uma ideia de formação
intelectual, desenvolvimento pessoal ou construção de uma carreira.
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Mercado de trabalho
Judiciário e Unidades Acolhedoras (UA)

- Judiciário cobra “reinserção via trabalho” para encerramento de medida
- Judiciário solicita comprovações do vínculo com fotos no local de trabalho,
declarações dos empregadores feitas a próprio punho
- Ao cobrar um emprego, estão contribuindo para a informalidade e a exploração
“legais”: trabalhos considerados humilhantes
- Judiciário exige, algumas vezes, que educadores sociais “fiscalizem” o trabalho
do adolescente
- UA: ofertam trabalhos degradantes
- Adolescentes deixam de cumprir suas horas de PSC
- SMSEs rompem parcerias ao notar condições degradantes de trabalho e
apostam na PSC Coletiva (que não tem sido aceita por alguns juízes)
- Jovem Aprendiz/ CEDESP são raros: adolescentes não estão na escola e salário
(entre R$450,00 e R$600,00) pode ser atingido no tráfico.
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Trabalho no Tráfico de drogas
Base de dados construída sobre adolescentes em medidas por tráfico
de drogas indicam que:

(a) Há uma desigual distribuição territorial. O local de moradia dos adolescentes
(em verde) indica que residem nas áreas mais precárias do ponto de vista da
infraestrutura urbana e de renda (regiões amarelas do mapa – 2.7 SM).
.
(b) Os locais de apreensão dos adolescentes (em roxo) tendem. a ser muito
. infantil no
próximos do local de moradia (em verde), o que sugere que o trabalho
mercado de drogas se nutre de uma mão de obra próxima e de baixa-renda.
(c) Os locais de apreensão sugerem, ainda, que a repressão a este mercado ilegal
realizada nas favelas atinge um grupo social específico: adolescentes de baixa
renda, na sua maioria do sexo masculino, pretos ou pardos. (Apenas 28% dos
adolescentes são classificados como brancos.)
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Trabalho no Tráfico de drogas

.

Mapa 1: Adolescentes em medidas socioeducativas por tráfico de drogas – Sapopemba

Mapa 2 - Adolescentes em medidas socioeducativas por tráfico de drogas – Vila Maria.

Mapa 3 - Adolescentes em medidas socioeducativas por tráfico de drogas – Sé.

Trata-se de um trabalho “territorial”, quase
doméstico.
Status, consumo + Autonomia, modelo inclusivo e
carreira
Necessário repensar Política de combate às
drogas: população negra e pobre
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Posições e Valores
O Gerente é o “recolhe” (recolhe o dinheiro de todas as bocas do mesmo
dono) e faz o “fecha” da semana (contabilidade). Recebe R$ 2.000,00 por
semana.
O Vendedor ganha 10% ou 15% de comissão/ valor vendido no dia. O
vendedor pode flexibilizar o seu trabalho e chamar um outro colega para
trabalhar e vender com.
O Campana “guarda a liberdade” do Vendedor e o funcionamento da
“biqueira”. Ganha entre 50,00 e 60,00 por 12 horas de trabalho.
O Abastece pode trabalhar em apenas uma biqueira ou em várias. Cuidar
do local onde se guarda a droga ou pode transportar: R$600,00 ou
R$1.000,00 por semana depende do movimento, mas esses valores nunca
foram ao certo confirmados.

Mercado afinado com as transformações recentes do mundo do trabalho:
flexibilização, comissões etc.
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Riscos: polícia e “crime”
Faltas e “rameladas” são punidas com advertência, suspensão do turno ou punições
mais severas e podem chegar à perda do trabalho.
Envolve situações mentalmente, fisicamente, socialmente e moralmente perigosas e
prejudiciais.

Trabalho exaustivo, prolongado e noturno.
Incapacidade de frequentar a escola.
Contato com substâncias que oferecem risco à sua saúde (lança-perfume)
Adolescentes vivem onde trabalham. As fronteiras entre a vida pessoal e o trabalho
são borradas. Os adolescentes ficam mais expostos a formas de assédio e coerção
por parte de seus superiores.
Vendedor paga subornos para a polícia; é objeto de “resgate” para “acertos” com o
dono da biqueira
O enfoque da repressão está justamente no pequeno operador, mais marginalizado e
vulnerável

Famílias
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Famílias: vidas quebradas
Relações de parentesco marcadas por familiares, presos , assasinados e em
situação de rua.

Parente preso/com passagem

Parentes Assassinados

Artur

Irmão

Mãe

Familiares com
Passagem: 11

Suelen

Pai e dois irmãos

Fabiane

Pai, Mãe e 2 Tios

Familiares
Assassinados: 6

Pedro

Total: 14

Nome

Irmão

Kaio

2 Irmãos

Gilmar

1 Irmão

Roberta

Pai

Elisa

1 Tio e 1 Irmão

1 Irmão

3 Irmãos, 1 cunhado, padrasto

Antônio

Pai, Mãe e uma Tia

2 Primos

William

Pai

3 Tios (no mínimo)

Katia

Avô

1 Tio e 1 primo (no mínimo)

Trajetórias familiares no cárcere implicam em
(a) reconfigurações forçadas:
- moradia com avós, em abrigos, em
repúblicas;
- falta de rotina e imprevistos;

- afetam a convivência familiar
- cárcere como horizonte possível
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Famílias: vidas quebradas
Famílias produzidas socialmente através de vínculos com várias
instituições estatais (prisão, CAPs, CRAS, Albergues).
- A qualidade dos vínculos familiares é marcada pela violência social,
violência policial, violência contra a mulher e adoecimentos.
- Laços afetivos são fortes, mas condições de precariedade e as violências
afetam a convivência familiar e comunitária, aprofundando as
desigualdades. Ex. Antônio
Reconfigurações Familiares distantes do padrão de família nuclear.
Repúblicas de adolescentes – Deslocamento para ocupações – Mudanças
constantes – Busca de autonomia
Sofrimentos: saúde mental comprometida por assassinatos de filhos

Rede de Proteção Social
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Princípios norteadores da Política Socioeducativa
- Princípios: intersetorialidade e a incompletude institucional
- Não basta determinação normativa: é preciso instrumentos concretos
de ação intersetorial e de processos integradores ou articuladores
para formulação e implementação (Inojosa, 1998, Bronzo, 2007, 2010,
Veiga e Bronzo 2014).
- Plano Decenal Municipal: passo importante
Comitê Gestor Municipal e Comissão Gestora Regional:
Secretarias, o CMDCA, o CMAS e representantes dos SMSEs.
Comitê atuaria na Gestão da Política Municipal de Medidas
Socioeducativas

Comissão Gestora Regional atuaria na Gestão Regional da
Política de Atendimento Socioeducativo.

Ausência de Intersetorialidade
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A prática inovadora envolve trabalho em
rede?

Total

Sapopemba

Vila Maria /
Vila Medeiros

Sé

N

%

N

%

N

%

N

%

Total

67

100,0

21

100,0

24

100,0

22

100,0

Não

43

64,2

15

71,4

16

66,7

12

54,5

Sim

24

35,8

6

28,6

8

33,3

10

45,5

Práticas não intersetoriais:

“Em nossa escola temos um jovem em L.A. Para mantê-lo mais próximo e envolvido conosco e com a
escola, nós o convidamos para fazer parte do Grêmio Estudantil” (Sapopemba);
“Recepciono os adolescentes” (Vila Maria)
“Discussão de caso com equipe técnica; orientação individual; discussão de caso com supervisão do
CREAS” (Sé).
Práticas intersetoriais:
“Atendimentos individuais, visitas domiciliares, discussões de caso e encaminhamentos. Essas são as
práticas que temos e, atualmente, ainda encontramos dificuldades na efetivação de um
encaminhamento que, de fato, contemple a necessidade” (Sapopemba).
“Há uma tentativa de se trabalhar em rede, trata-se de algo muito delicado que envolve vários
órgãos” (profissional da Sé); “Discussão de casos com a saúde, no matriciamento; discussão de casos
com o CREAS/NPJ” (profissional da Vila Maria)
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Ausência de Intersetorialidade
Distribuição dos respondentes, segundo envolvimento de trabalho em rede na prática inovadora, por tipo de respondente

A prática inovadora envolve trabalho em
rede?

Total

Saúde

Educação

Assistência Social

N

%

N

%

N

%

N

%

Total

67

100,0

12

100,0

18

100,0

36

100,0

Não

43

64,2

6

50,0

13

72,2

23

63,9

Sim

24

35,8

6

50,0

5

27,8

13

36,1

Profissionais dos equipamentos públicos de Educação são os que
reportam menos as práticas intersetoriais (27,8%)

Profissionais da Saúde: comparativamente mais práticas intersetoriais
(50%)

Consequência da ausência de instrumentos operativos do
Plano Decenal Municipal de Atendimento Socioeducativo: a
intersetorialidade é promovida por ações voluntárias dos
diversos atores, ampliando a gestão dos equipamentos de
medidas socioeducativas.
Educadores sociais acabam “desenhando” a política normativa,
na ausência dela.
“expansão da gestão”: As entidades responsáveis pelo
atendimento em meio aberto assumem atividades que não são
inicialmente de sua responsabilidade, inchando suas funções e
atividades, de um lado, enquanto o adolescente fica enredado
em um universo circunscrito sem o “direito a ter direitos”
(Feltran, 2011).
A atuação intersetorial e em rede pressupõem confiança e
dimensões cognitivas comuns que não estão dadas no campo
de Atendimento Socioeducativo: o mesmo adolescente pode
ser o “bandido” na visão de um profissional, e o “excluído de
direitos” na concepção de outro

Polícia: “porta de entrada” do
Sistema Socioeducativo
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Total

Saúde

Educação

Área / serviço / programa /
projeto

N

%

N

%

N

Delegacia de Polícia

0

0,0

0

0,0

Polícia Militar (PM) – 190

2

3,0

0

0,0

PROERD da Polícia Militar

2

3,0

0

Guarda Civil Metropolitana (GCM)

3

4,5

Outro - Segurança Pública

0

0,0

Assistência Social

%

N

%

0

0,0

0

0,0

2

11,1

0

0,0

0,0

2

11,1

0

0,0

0

0,0

2

11,1

1

2,8

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Polícia é mais acionadas pela Educação para atuar nas escolas:
-

190 da PM (11% dos profissionais de educação)

-

Guarda Civil Metropolitana (11%)

-

Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) (11%).
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Polícia: “porta de entrada” do
Sistema Socioeducativo
Polícia como Solução X Polícia como problema:
- A presença da polícia na vida dos adolescentes antecede
a aplicação de medidas socioeducativas (“acertos”)

- Policiais passam a fazer incursões dizendo que irão matar
os adolescentes (Sapopemba e Vila Maria)
- Espancamentos também são frequentes, como no caso
de Elise
- SMSEs: velórios e apoio às famílias.

Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo

Enfatiza a criação de estratégias para o enfrentamento da violência
policial contra adolescentes junto às:
Corregedorias das Polícias,
Secretaria de Segurança Pública e
Sistema de Justiça, de modo intergovernamental.
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Educação: categorização de casos “Normais”
e “Desviantes”

- Dificuldades no acesso e na permanência do adolescente nos equipamentos de
educação.
- Para o educador social, a distância entre a exigência do Judiciário e a garantia do
direito à educação traz a possibilidade da não implementação do PIA

- Juiz entende que há descumprimento da medida socioeducativa
- A categoria adolescente autor de ato infracional encontra na área da Educação
uma grande tensão: modelo de bom aluno x “Aluno L.A”
- Punições severas como suspensão e expulsões. Decisões não são discutidas com
os educadores sociais, que precisam intervir para que o direito à educação seja
efetivado. Ex. Fumar na escola, cortar cabelo de colega. Ex. Caso Nick
- Escola é desinteressante: não representa possibilidade de melhores empregos
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Educação: categorização de casos “Normais”
e “Desviantes”

NAAPA – Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem

Portaria clara não funciona para adolescentes em medidas

“articular e fortalecer a Rede de Proteção Social no(s) território(s)” e
fornecer apoio para o acompanhamento de “educandos que apresentam
dificuldades no processo de escolarização, decorrentes de suas condições
individuais, familiares ou sociais” (São Paulo, 2014)

Saúde: ênfase no usuário
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- Categoria “usuário de substância psicoativa” é mais operante que a
categoria “adolescente em conflito com lei”
- SMSEs são os que mais articulam com a Saúde
47,2% dos profissionais da assistência articulam com as UBSs
77,2% articulam com o CAPS IJ.
36% articulam o CAPS AD

Total

Saúde

Educação

Assistência Social

Área / serviço / programa /
projeto

N

%

N

%

N

%

N

%

UBS

27

40,3

4

33,3

5

27,8

17

47,2

NPV

5

7,5

3

25,0

0

0,0

2

5,6

CAPS AD

21

31,3

5

41,7

2

11,1

13

36,1

CAPS IJ

22

32,8

2

16,7

3

16,7

17

47,2

3
5

Saúde: ênfase no usuário
“A participação do adolescente no tráfico de drogas é motivada por
vício?”

61,2%, afirmou concordar ou concordar parcialmente.
A porcentagem é maior entre os profissionais da área da Sáude (66,7%),
também alta entre os profissionais do setor da Assistência Social (61,1%).
Distribuição dos respondentes, segundo opinião sobre a assertiva "A participação do adolescente no tráfico de drogas é motivada
por manutenção do vício", por tipo de respondente

Total

Opinião

Total
Concorda totalmente
Concorda parcialmente
Indeciso / não sabe
Discorda parcialmente
Discorda totalmente
Não sabe / não quis responder
Fonte: Pesquisa FUMCAD.

Saúde

Educação

Assistência Social

N

%

N

%

N

%

N

%

67
9
32
4
13
9
0

100,0
13,4
47,8
6,0
19,4
13,4
0,0

12
2
6
1
3
0
0

100,0
16,7
50,0
8,3
25,0
0,0
0,0

18
3
7
1
3
4
0

100,0
16,7
38,9
5,6
16,7
22,2
0,0

36
4
18
2
7
5
0

100,0
11,1
50,0
5,6
19,4
13,9
0,0
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Saúde: ênfase no usuário

Adolescentes se recusam a aderir ao tratamento no CAPS AD II,
sobretudo pelo fato de o tratamento ser realizado juntamente
com pessoas em situação de rua e/ou com problemas de saúde
mental. “Pouco acolhimento”

CAPS III : mais bem avaliado pela adolescente em tratamento
durante a pesquisa

Em comparação à Educação, a Saúde possui equipamentos mais
permeáveis à intersetorialidade, em parte pelo Matriciamento.
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Justiça

Defensoria Pública é acionada por 44, 4% dos profissionais de Assistência Social
- Defensores conhecem os adolescentes 5 minutos antes das audiências.
- Adolescentes são orientados a assumir os termos da acusação para que a
medida socioeducativa em meio aberto seja aplicada em detrimento à
internação.

25% dos profissionais da Assistência Social articulam ações junto ao Conselho
Tutelar (CT). A Porcentagem é menor em relação aos profissionais da Educação
(38,9%) e da Saúde (41,7%).
CT funciona como “ameaça às famílias

DEBATE

1) Como divulgar a perspectiva de que o tráfico é uma forma de trabalho infantil?
2) Quais as estratégias que indicamos para a efetiva implementação do Plano
Municipal Socioeducativo?
3) Considerando que a polícia militar é a “porta de entrada” do sistema
socioeducativo, quais as articulações possíveis com a instituição?
4) Considerando que a dificuldade de inserção e frequência na escola são um dos
maiores desafios dos SMSEs, quais as formas de atuação podem contribuir para a
diminuição do estigma sobre o adolescente no ambiente escolar?
5) A Portaria 1.082 prevê Atenção Básica, Especializada e Atenção às Urgências e
Emergências, que leve em conta as questões de saúde específicas de
adolescentes em situação de medida socioeducativa. Como divulgar e contribuir
na efetivação desta normativa?
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