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Objetivo 

Analisar representações cotidianas 
sobre o consumo de drogas entre jovens, como 
um elemento para a compreensão de valores 
sociais associados a esse fenômeno. 

Procedimentos Metodológicos 

 Estudo de natureza qualitativa, do tipo 
descritivo-analítico, que fundamentou-se na 
leitura marxista sobre o consumo de drogas 
(Soares, 2007). 

 Os locais de estudo foram escolas, 
centros de formação profissional e clubes de 
lazer do município de Santo André, SP, 
perfazendo um conjunto de 10 instituições que 
trabalhavam com jovens, em quatro regiões 
desiguais do município, estabelecidas em 
estudo preliminar, a saber: região Central (C), 
Quase Central (QC), Quase Periférica (QP) e 
Periférica (P) (Yonekura et al, 2010). 

 A população de estudo foi composta 
por jovens entre 20-24 anos moradores das 
referidas regiões e que frequentavam essas 
instituições. Foram realizadas 86 entrevistas 
com jovens que se voluntariaram a participar 
nas instituições sociais selecionadas, 
distribuídas da seguinte forma: 15 na região C, 
21 na região QC, 23 na QP e 27 na P. 

 A análise do material seguiu as 
orientações de Viana (2008) para 
representações cotidianas. 

Resultados 

 Foi possível levantar hipóteses 
concernentes a valores que podem estar na 
base dos discursos dos jovens. Para o grupo C, 
os valores individualistas aparecem de forma 
mais intensa; as representações do grupo QC 
indicam valores repressivos sobre o usuário e o 
que a sociedade deve fazer, além de extrema 
culpabilização da família, agência de 
socialização muito valorizada nesse grupo. Os 

grupos QP e P representam um usuário 
violento, que deve ser “tratado” em clínicas de 
reabilitação. Identifica-se uma perspectiva 
patologizada de um problema que é social. No 
QP a igreja é considerada essencial, pois é 
capaz de “salvar” o usuário do “mundo das 
drogas”. A educação doutrinante, isto é, que 
deve persuadir, aparece como solução nos 
grupos C, QC e QP. Já no P, a ausência de 
políticas públicas efetivas é considerada a 
principal responsável pela situação atual, visto 
que nessa região o Estado se faz presente 
apenas através da polícia, isto é, da repressão. 

Conclusões 

Existem diferenças nas representações 
cotidianas dos grupos sociais, porém estão 
atravessadas pela representação dominante, a 
de “combate às drogas”, que precisa ser 
questionada, pois desconsidera a natureza 
social do fenômeno e inculca nos indivíduos 
convicções moralistas, repressoras e 
culpabilizantes, que dificultam o avanço de 
soluções sociais e impõem um sistema 
desumano, que atinge a integridade dos 
usuários. 
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