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TRAFICANTES QUE NASCERAM NAS FAVELAS SÃO VÍTIMAS MAIS DO QUE
RESPONSÁVEIS PELO TRÁFICO NO BRASIL.

Adriana Cesário Moreira, Élia Cristina Breder, Geovane Vinícius Machado Verli,
Mirian Fernandes , Rosiane Aparecida Cruz, Milene Coelho de Oliveira

O tráfico de drogas é o grande desencadeador de várias modalidades criminosas, portanto gera
violência. Há uma divergência de interpretação da ação em si, em que o agente pode ser
considerado autor de crime ou vítima de um sistema injusto reflexo das desigualdades sociais.
Se considerar o fator ambiental, a realidade cultural, familiar e social como um todo pode
influenciar na constituição psicológica, moral e no comportamento do indivíduo. As favelas
são aglomerados urbanos construídos de forma desregulamentada e que são menos
assessorados de serviços públicos. O índice de pobreza extrema nesses locais é
consideravelmente alto, elevada taxa de natalidade cujas mães são adolescentes, aliado a isso,
verifica-se a falta da figura paterna. Enfim, todos esses dificultadores ambientais corroboram
para a falta de perspectivas futuras dos cidadãos, inclusive, a esperança de mudar a realidade
dos descendentes. Numa outra perspectiva, verifica-se as possibilidades e o lucro que o tráfico
proporciona. Os benefícios a curto prazo, embora ilegalmente constituído, é reforçador, dando
aos jovens uma ilusão de poder aquisitivo relativamente fácil. Acredita-se ainda que o
combate ao tráfico de drogas, aparentemente, não está sendo efetiva. Deve-se considerar os
fatores ambientais que insere o indivíduo na condição de recorrer ao crime e prover-lhe a
assistência necessária. Ao considerar o acesso à educação, verifica-se que o usuário (em sua
maioria crianças e adolescentes) tende a receber educação na escola, mas esta ser
constantemente contrastada com sua realidade na favela e nos vínculos familiares
fragilizados. Conclui-se que o indivíduo, embora tenha escolha, a condição proporcionada
pelo ambiente que ele está inserido, faz com que a escolha pelo tráfico seja a melhor
alternativa, e esta por sua vez, deve ser analisada como livre arbítrio e têm suas consequências
legais e outros desdobramentos de violência, a constituição de princípios e caráter do
indivíduo vai definir suas decisões.
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