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RESUMO

O trabalho em tela visa apresentar resultados preliminares da pesquisa “Diagnóstico da Rede de Atendimento aos adolescentes aliciados para o trabalho infantil no tráfico de

drogas”, realizada através do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa – PAPq/UEMG, cujo objetivo é identificar e analisar os dispositivos da rede de atendimento aos

adolescentes com suspeita de envolvimento no tráfico. Pretende-se avaliar os encaminhamentos e soluções utilizados, além de investigar as percepções e práticas dos

profissionais e membros da rede de atendimento no que se refere à temática em questão. Para isso, utilizamos uma metodologia qualitativa, especificamente a pesquisa

participante, que se configura como uma forma de aproximar o pesquisador da realidade a ser investigada para, a partir daí, construir o conhecimento a seu respeito. Na etapa

atual do trabalho, os pesquisadores bolsistas estão participando de reuniões e plenárias em fóruns de entidades e conselhos de direitos em Belo Horizonte. O Brasil se

comprometeu a extinguir as piores formas de trabalho infantil, entre as quais está o tráfico de drogas, até o ano de 2015. No entanto, a criminalização desta atividade tem

dificultado o combate ao problema e, pelo que foi observado até o momento, não há ações significativas sendo realizadas para mudar este cenário. O relatório do Centro

Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator (CIA/BH) registrou um número de 3.259 adolescentes atendidos por uso ou tráfico de drogas nos anos de 2014 a 2015,

totalizando 36% dos atendimentos, o que coloca esses dois atos como os principais motivos de encaminhamento de adolescentes para ao sistema socioeducativo. Com isso, o

tratamento dado à questão do trabalho de adolescentes no tráfico tem sido a criminalização, e não o encaminhamento para medidas de proteção como nas demais formas de

trabalho infantil e como previsto pela legislação, o que agrava ainda mais sua situação de violação de direitos.
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