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RESUMO

A presente pesquisa visa analisar a importância das políticas públicas para a efetivação do direito social à educação como instrumento de 
prevenção no combate às drogas. Questiona-se, como problemática, se o Estado tem efetivado o direito à educação nas regiões com maiores 
índices de vulnerabilidade socioeconômica e se tais políticas são eficazes para impedir o acesso e permanência de muitos jovens no mundo 
sombrio das drogas. Questiona-se, ainda, se em tempos de crise socioeconômica o Estado tem cumprido o seu papel de proteger os direitos 
fundamentais, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Cogita-se que o aumento nos índices de jovens que se envolvem com o 
tráfico de drogas dentro das comunidades é devido à ausência do Estado em tais locais com a implementação de políticas públicas eficazes de 
prevenção às drogas, hipótese confirmada por meio de diversas pesquisas realizadas, as quais apontaram a ausência do Estado no âmbito social, 
especialmente naquelas áreas relacionadas com educação, cultura, esporte, lazer, o que acabou por ocasionar um aumento nos índices de jovens 
moradores de comunidades que se envolveram com o tráfico de drogas. Além disso, percebe-se que a crise econômica do Estado acabou 
acarretando um aumento das mazelas sociais, tais como o desemprego, pobreza e exclusão social e devido a isso, tais jovens se entregaram ao 
mundo da criminalidade. Desta forma, conclui-se que para haver uma efetiva prevenção às drogas é imprescindível que o Estado promova 
políticas públicas sociais nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer dentro das comunidades para ocupar os jovens e conscientizá-los sobre a 
necessidade de capacitação profissional para que possam alcançar melhores condições de vida e excelentes oportunidades de trabalho. Ressalte-
se que a crise não pode ser utilizada como justificativa para efetuar cortes no orçamento de recursos financeiros destinados a concretização de 
tais direitos. Busca-se, então, a possibilidade de se reconhecer a importância das políticas públicas sociais na prevenção às drogas e o seu valioso 
papel na concretização dos direitos fundamentais sociais que são indispensáveis para que haja a máxima proteção à dignidade humana. Para 
tanto, utiliza-se os métodos crítico, de revisão bibliográfica e análise de documentos para se demonstrar a importância de tais políticas na
prevenção às drogas, considerando o seu valioso papel para a efetivação dos direitos fundamentais e para a proteção à dignidade humana.
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