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O uso e abuso de álcool e outras drogas por adolescentes e as redes de
relações potencialmente danosas ligadas a este uso, pode aproximá-los
das malhas da violência, do narcotráfico e de conseqüências prejudiciais
à sua ''condição peculiar de pessoa em desenvolvimento'' (ECA, 1990),
dado que a fase adolescente implica na construção de contornos
identitários,  em um ''se dar a ver'' no social identificado pelo gênero,
pela construção de identificações e posicionamentos e pelas questões do
desenvolvimento intelectual e da escolha profissional.  Sabemos que
essa, é uma das dimensões mais problemáticas e desafiantes da
contemporaneidade, visto as repercussões não só no indivíduo, mas em
seus núcleos familiares e no social, muitas vezes traduzido como
exclusão e/ou violência. O objetivo principal é investigar as instituições
que atendem adolescentes que fazem uso de drogas como objeto de
pesquisa, visando descrever as políticas públicas que norteiam a
concepção destes espaços e refletir sobre como estão sendo colocadas
em prática. Buscamos compreender qual é o vínculo que o adolescente
estabelece com o uso de drogas e que aspectos  estão relacionados com
esse vínculo, partindo da visão de que esta é uma relação complexa, que
envolve a consideração não só dos processos psicológicos do
adolescente, mas de seus vínculos com a família e grupo de amigos,
assim como sua inserção na comunidade à qual pertence e a influência
da sociedade contemporânea sobre ele. Através da análise de conteúdo
(Milnitsky-Sapiro, 2002) buscaremos verificar em que medida tais
programas e políticas estão abordando essas questões que entendemos
como cruciais.  A segunda etapa caracterizada como ação será  de
produzir relatórios e oficinas para que  as instituições executoras dos
programas de políticas públicas voltadas para os jovens usuários de
drogas se apropriem do conhecimento produzido a partir  deste projeto e
do projeto guarda-chuva : UMA METODOLOGIA DE ABORDAGEM
PARA PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA :  DA DESCRIÇÃO
ETNOGRÁFICA À ANÁLISE viabilizando assim, intervenções que
considerem as singularidades do  adolescente contemporâneo, bem
como seu contexto.


