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RESUMO – O presente artigo pretende demonstrar de forma sucinta a interferência do ambiente 
familiar no desenvolvimento do adolescente. Sabe-se que a adolescência constitui umas das fases 
em que ocorre muitas modificações na vida de qualquer pessoa, é um período de amadurecimento 
onde o indivíduo está propenso de forma mais intensa as mudanças internas e externas ao seu 
cotidiano. Reconhecido isto, deve-se ter consciência da importância do papel da família e da 
sociedade como um todo no desenvolvimento social, psíquico e cultural da criança e do adolescente. 
O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal, enquanto legislações cogentes, 
reconhecem e garantem a proteção integral destes indivíduos e ainda dispõe sobre o direito destes à 
uma convivência familiar harmônica e saudável. Em virtude deste desafeto, o indivíduo, por vezes, 
acaba optando pela utilização de substâncias tóxicas, a qual fornecem de imediato ao usuário uma 
sensação de bem estar, mas a longo prazo acarretam possivelmente a dependência, e na busca de 
um meio para sustentar o vício, o adolescente, em muitas situações opta pela prática do ato 
infracional (geralmente crimes contra o patrimônio) com o objetivo de conseguir dinheiro fácil para 
permanecer usufruindo a droga. Dito isto, o desenvolvimento em questão demonstrará de forma 
muito breve a correlação entre o instituto familiar, a utilização da droga e a consequente prática do 
ato infracional. 
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Introdução 
 
A família moderna não deve ser compreendida apenas como uma união formada por laços 

sanguíneos. Devido às modificações hodiernas geradas pelo desenvolvimento da sociedade, as quais 
o direito deve se adaptar e na medida do necessário usar seus meios protetivos e coercitivos para 
garantir uma convivência harmônica entre os cidadãos, as instituições familiares também estão em 
constante processo de modificação, e contemporaneamente ultrapassam a fronteira da mera filiação 
sanguínea e tradicionalmente formada por indivíduos heteroafetivos, para abranger também 
parentescos por afinidade, famílias formadas por casais homoafetivos, nas quais são desenvolvidos 
modelos de famílias que sobrepõem-se aos tradicionais moldes que foram traçados no início da vida 
em sociedade.   

Desta forma cabe afirmar que a família contemporânea possui um conteúdo firmado em laços 
afetivos, e não está mais pautada na ideia anteriormente concebida de unidade heterossexual, 
consanguínea, matrimonial e patriarcal. Visto isso, o conceito de família deve ser entendido como um 
núcleo onde cada integrante contribui para o desenvolvimento de outrem, estando unidos por laços 
de afetividade. 

Reconhecendo a  importância deste complexo harmônico que é a família, base da sociedade, 
a Constituição Brasileira de 1988 em seu Capítulo VII protege toda e qualquer família, e em seu Art. 
227 enfatiza com especial importância os direitos pertinentes à criança, ao adolescente e ao jovem, já 
que estes são seres em desenvolvimento e que necessitam de privilegiado amparo quando se trata 
de suas garantias pessoais e indisponíveis. 

Devido a grande importância da família na construção da sociedade, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em seu Capítulo III, estabelece parâmetros para a convivência familiar do 
inimputável, visto que toda e qualquer criança (idade compreendida entre 0 a 12 anos incompletos) e 
adolescente (de 12 a 18 anos) merece amparo legal específico,visto que são mais suscetíveis aos 
problemas sociais do ambiente em que se encontram. 

A adolescência é uma fase de construção da personalidade do indivíduo, em que ocorrem 
diversas transformações de natureza fisiológica, psicológica, afetiva, intelectual e social influenciadas 
pelo contexto cultural em que se encontram como bem contextualiza Calligaris 
 

Em nossa cultura, a passagem para a vida adulta é um verdadeiro enigma. 
A adolescência não é só uma moratória mal justificada, contradizendo 
valores cruciais como o ideal de autonomia. Para o adolescente, ela não é 
só uma sofrida privação de reconhecimento e independência, 
misteriosamente idealizada pelos adultos. É também um tempo de 
transição, cuja duração é misteriosa (CALLIGARIS, 2000, p. 18). 

 
O adolescente, como indivíduo em desenvolvimento está sujeito de forma mais visível a agir 

de acordo com mudanças internas e externas do ambiente em que se encontra. Neste aspecto cabe 
ressaltar o papel da família no comportamento do adolescente. Um ambiente familiar adequado, que 
proporcione educação, afeto, senso de responsabilidade, que seja construído no respeito mútuo e 
que abra espaço para que o adolescente possa estar à vontade para compartilhar suas descobertas, 
medos e anseios pessoais, certamente estará contribuindo para que este se torne um indivíduo 
responsável e consciente de seus direitos e obrigações perante a sociedade.  

Por outro lado, um ambiente familiar inadequado, onde o adolescente presencia falta de 
respeito entre os pais, ausência de diálogo e afeto, tende a trazer alguns malefícios para o convívio 
em sociedade deste indivíduo; pois é a partir das vivências e dos costumes que o adolescente tem 
dentro do próprio lar que este vai agir para com a sociedade e tornar-se um cidadão em maior ou 
menor medida no espaço comum do povo. 

Considerando que em muitas famílias constituídas na integridade de seus membros já se 
torna visível alguns problemas na formação de seus sucessores, as agravantes são ainda maiores 
em famílias mal constituídas, como nos casos em que os pais são separados e o adolescente 
obrigatoriamente passa a residir apenas com um dos genitores; há também os casos em que há 
consumo de substâncias psicotrópicas dentro do próprio lar; e aqueles pais que mendigam ou 
passam a fazer parte da esfera do furto e roubo. 

Visto isso, este presente artigo cuidará de tratar especificamente do uso de drogas e sua 
posterior influência na prática do ato infracional, os quais são possíveis decorrências da síndrome da 
alienação parental. 

 
Objetivos 
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O presente artigo objetiva demonstrar para a comunidade acadêmica a importância de um 

ambiente familiar adequado no amadurecimento da criança e do adolescente, sobretudo os efeitos 
que os conflitos familiares podem acarretar no desenvolvimento destes, especificamente o uso de 
drogas e a possível prática do ato infracional. 
 
Metodologia 

 
Foi utilizado o método dedutivo e histórico através da documentação direta e indireta e 

também alguns dados coletados em observação à prática do presente projeto de extensão, – Núcleo 
de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, projeto de extensão do Programa 
Universidade Sem Fronteiras, Subprograma Incubadora de Direitos Sociais, criado através de um 
Convênio de Cooperação Técnico Científico firmado entre o Governo do Estado do Paraná através 
das Secretarias de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior; e a Universidade Estadual de 
Ponta Grossa. 

 
Resultados 

 
Embora seja ilícito em nosso sistema a utilização de drogas, o acesso a estes malefícios é 

muito fácil nos dias atuais, o que viabiliza o contato do adolescente a estas substâncias.  
Muitos adolescentes, ao sentirem-se ameaçados emocionalmente diante de uma situação de 

ruptura familiar, acabam optando por utilizar substâncias tóxicas para buscar suprir esta carência 
emocional e para tentar uma colocação em uma nova tribo da sociedade. O fato de sentir-se excluído 
ou abalado circunstancialmente em um determinado ambiente o faz buscar novas experiências que o 
permitam encaixar-se em um novo grupo social e que propiciem a fuga para os seus problemas. 
Nesse sentido prescreve Evaristo Fernandes: 
 

Fugir ao princípio da realidade, que pressupõe o desenvolvimento das 
funções conscientes e adaptação à pressão ambiental, e satisfazer o 
princípio do prazer pelo caminho mais curto são, no fundo, os objetivos dos 
drogados. O mundo não os compreende e trata-os injustamente. A 
realidade, para eles, é tão mesquinha e o caminho do êxito tão penoso que 
se tornam espectadores das suas próprias fantasias e preferem assistir a 
(sic) projeção cinematográfica, embriagando-se com imagens encantadoras. 
Não renunciam ao princípio do prazer e criam um mundo próprio, onde a 
fantasia satisfaz incríveis desejos que a vida não lhes proporciona (...). Não 
desconhecendo a fragilidade do seu Eu, usam a droga como meio de tapar 
as fendas da sua própria personalidade, pois o drogado é extremamente 
intolerante à fraqueza que se apoderou dele e tem a sensação de que a 
tolerância perante a sua fraqueza atingiu os limites máximos da sua  
resistência. (FERNANDES, 1990, pp. 252-253) 

 
A questão das drogas é uma problematização que abrange aspectos sociais, culturais, 

morais, psicológicos, jurídicos, e dizem respeito à saúde pública, e está como pauta em inúmeros 
estudos que buscam identificar mecanismos que possam ser capazes de controlá-las. Sabe-se as 
causas mas não a solução. 

Muitas famílias sofrem com problemas relacionados à essa esfera. Por vezes é decorrência 
do próprio ambiente (considerando que em muitos lares a utilização dessas substâncias é constante) 
ou situações causadas pelo ambiente, como o fenômeno alienação parental acima descrito, que 
levam o adolescente a buscar refúgio na utilização das drogas. 

Segundo a análise de uma amostra, verificou-se que dos atendimentos (36 atendimentos) 
feitos pelo NEDDIJ no Centro de Socioeducação - CENSE– unidade Ponta Grossa (internação para 
adolescentes) no período de janeiro a março de 2013, 25% dos adolescentes vivem com ambos os 
pais, 47,3% vive apenas com um dos pais e 27,7% dos adolescentes vivem com terceiros, tio, tia, 
avós, primos ou até mesmo esposa (o). Diante desses dados nota-se que de fato a falta de 
convivência com os genitores é fator corriqueiro entre os adolescentes que cometem ato infracional.  

Nesta mesma amostra foi analisado o uso de drogas entre adolescentes que então internados 
devido á prática de ato infracional. 83,4% dos adolescentes usam ou já usaram drogas e apenas 16% 
dos internados nunca usufruíram de nenhuma substância. Destes que já utilizaram ou utilizam 
drogas, em 56,7% dos casos usufrui-se mais de uma espécie destas substâncias, e 43,3% ingere 
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apenas uma espécie de drogas. Ainda no que concerne a este aspecto a maconha é a mais 
consumida, com percentual de 59,6% de uso, seguida pelo crack com 19,1% dos casos, a cocaína é 
usufruída por 20,9% dos adolescentes. 

Visto esses dados e considerando que a amostragem foi feita com adolescentes que 
atualmente estão internados, é notória a correlação entre o uso de drogas e a prática do ato 
infracional, como vem sendo esplanada no estudo em questão. 

Além dos problemas já mencionados que podem levar ao uso dessas substâncias, há 
também toda a influência de amigos e a curiosidade que são constantes nessa fase do processo vital. 

Nesse contexto, é válido transcrever a lição de Evaristo Fernandes: 
 

[...] a raiz dos conflitos que atormentam o drogado desenvolve-se 
precocemente na sua primeira infância, resultando das relações precárias e 
insatisfatórias com os pais e o meio ambiente. Na maioria dos casos, uma 
pessoa que sofreu intensas frustrações, as quais muito cedo incidiram sobre 
ela para condicionar o desenvolvimento de sua personalidade frágil, 
desprovida de recursos internos adequados para enfrentar, de maneira 
proveitosa, os acontecimentos que marcaram sua vida; incapaz de suportar 
as restrições e negações por muito tempo, acaba por se transformar numa 
pessoa impulsiva, tomando as decisões que logo abandona e sai à procura 
de outras opções que, da mesma maneira, são esquecidas numa sequência 
infrutífera e constante, ao longo da qual tenta saciar a sede de segurança 
básica. (FERNANDES, 1990, p. 265) 
 

O usuário adolescente é muito mais suscetível às situações conflitantes que geram agonia, 
depressão, fragilidade, e não sabendo como resolver, procuram uma solução rápida para os seus 
problemas. O efeito das drogas é justamente uma sensação de satisfação imediata e equilíbrio para 
esses desafios.  

Conforme o adolescente vai percebendo que se trata de uma falsa solução, a sua conduta é 
usufruir mais e mais para esquecer essa fraqueza, e ao notar que esta satisfação é transitória, a 
tendência é para o grande mal, a dependência. 

Ao gerar a dependência, além de todos os transtornos emocionais e familiares que se 
acentuam no cotidiano do adolescente, este passa a ter inclinação para o ato infracional. Verifica-se 
que realmente muitos adolescentes que usufruem drogas acabam incidindo em condutas delituosas 
para sustentar o vício, principalmente aqueles das classes econômicas mais baixas da sociedade. 

Os adolescentes que praticam ato infracional para sustentar seu vício geralmente cometem 
crimes contra o patrimônio - furto e roubo-. Sua intenção não é praticar um ilícito propriamente dito, o 
ilícito é um meio para que eles possam conseguir dinheiro e atingir o seu fim, a droga. 

Toda a questão do ambiente familiar e a problematização dentro deste é verificada na 
trajetória do adolescente que praticou o delito. Esse fator influi de forma muito acentuada no uso de 
drogas, pois a família é ambiente primordial para o bom desenvolvimento do adolescente, tanto que 
se constitui em um direito expresso na Constituição Federal.  

Como já dito anteriormente, o adolescente sente necessidade de algo que possa fazê-lo 
esquecer todos os problemas que o cercam, e estimulado pelas companhias e pelo fácil acesso, o 
uso de drogas acaba sendo uma espécie de “fuga da realidade” para o adolescente. 

Entendendo todos esses fatores, é perceptível que, como afirmam Josiane Veronese e 
Walkíria Rodrigues, “a adolescência envolvida com a criminalidade, se constrói a partir da negação 
de direitos – escola, saúde, família, profissionalização...” (VERONESE; SOUZA; MIOTO; 2001, p. 34), 
e de fato, por uma perspectiva sociológica, é isso o cerne de toda e qualquer causa. Se todos os 
direitos da infância e da juventude fossem concretizados, não haveria problemas a se falar. Cabe a 
sociedade entender que a efetivação desses direitos não é uma iniciativa que cabe exclusivamente 
ao Poder Público, pois há uma esfera individual, como a família, por exemplo, que não cabe a 
nenhum órgão a função de interferir, mas devido à negação e ao não cumprimento desses direitos o 
Estado precisa em muitas situações utilizar o seu poder de intervenção, sob pena de sua omissão 
causar maiores danos. 

No estado natural das coisas não precisaria haver esse tipo de interferência, mas pelo seu 
não cumprimento, que coloca em risco a dignidade da criança e do adolescente, esse meio acaba 
sendo necessário. O que falta de fato é uma consciência social de que a efetivação de seus direitos 
só será possível a partir de um respeito e uma conscientização generalizada dos cidadãos de que 
cada um deve fazer a parte que lhe cabe para construirmos uma sociedade mais fraterna e longe de 
problemas que poderiam ser evitados. 
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Os adolescentes como indivíduos em construção da personalidade, precisam ter referências 
educativas, familiares e sociais que propiciem que o seu desenvolvimento ocorra de forma que ao 
serem adultos, serão pessoas capazes de contribuir positivamente para a sociedade. 

Ao constatar o histórico familiar dos adolescentes que cometeram atos infracionais, percebe-
se que há uma carência muito explícita no que se refere a esses referenciais, e rejeitar o adolescente 
porque cometeu algum ato infracional não passa de uma falta de consciência social, pois cada um de 
nós, embora não façamos parte do ambiente familiar que o cerca, fazemos parte da mesma 
sociedade, e enquanto cidadãos, temos o dever de contribuir para que o adolescente em situação de 
risco não tenha os seus direitos básicos negados, e não é preciso muito coisa, basta primeiramente, 
que nos desprendamos de qualquer pré-conceito que nos foi colocado. 
 
Conclusões 

 
Diante do exposto, conclui-se que o ambiente familiar é realmente determinante para o 

desenvolvimento da criança e do adolescente. Como visto, o uso de drogas, a dependência, e a 
posterior incidência na prática do ato infracional estão intimamente ligados a falta de referência 
familiar no cotidiano do adolescente. A deficiência de uma boa relação dentro do próprio lar e de um 
convívio harmonioso neste ambiente, o qual é o cerne da formação da personalidade humana, 
acarreta visivelmente deturpações nas condutas do indivíduo.  

É necessário que cada membro da sociedade tenha consciência do seu papel para a 
formação das futuras gerações. Verificar a postura que adotamos hoje é prever qual o rumo que a 
sociedade terá daqui para frente. O maior problema da contextualização das drogas e dos delitos 
está na postura adotada por cada indivíduo, seja como família ou como cidadão. 
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