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RESUMO 

 

 

Na presente monografia busco desenvolver algumas reflexões sobre as leis de drogas no 

Brasil, particularmente sobre a aplicação da legislação mais recente - a lei promulgada em 2006 

– e consequentemente sobre as influências do Estado na sociedade, através das aplicações de 

políticas públicas nessa área. Busco demonstrar o direcionamento das abordagens dos Direitos 

Humanos aos usuários de drogas ilícitas no Brasil em diálogo como objeto de pesquisa aqui 

construído: trata-se de uma etnografia com familiares e usuários de drogas na cidade de Itaboraí, 

trazendo como ponto principal a discussão sobre o impacto de tais práticas de uso em suas vidas 

e suas perspectivas perante o problema citado. 

 

Palavras-chave: Uso de drogas; Lei de drogas; Violência Urbana; Impactos familiares; Rio de 

Janeiro; Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In this monograph I intend to develop some reflections on drug laws in Brazil, 

particularly on the application of the most recent legislation – the law promulgated in 2006 – 

and consequently on the influence of the State in society through the application of public 

policies in this area. I seek to demonstrate the orientation of human rights approaches to illicit 

drug users in Brazil in dialogue as an object of research built here: this is an ethnography with 

family members and drug users in the city of Itaboraí, bringing as a main point the discussion 

about the impact of such use practices on their lives and their perspectives on the problem cited. 

 

Key Words: Drug use; Drug law; Urban violence; Family impacts; Rio de Janeiro; Brazil 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante minha trajetória no curso da Antropologia, além das disciplinas obrigatórias 

tínhamos a liberdade de escolher disciplinas fora do departamento, podendo escolher como 

optativas disciplinas de outras áreas, sejam elas do ICHF (Instituto de Ciências Humanas e 

filosofia) ou de outros Institutos. Através desta margem de liberdade, pude ter contato com a 

disciplina de ciência política, que tinha como tema a violência e guerra às drogas. 

Foi a partir deste contato que percebi que este tema seria o que eu trabalharia e me 

aprofundaria no decorrer do curso. Portanto, fui aprimorando e observando disciplinas que 

tinham o contato com violência e drogas e tive a chance de ter na Antropologia um assunto 

trabalhado nesta área, conforme o curso “Indivíduo e Sociedade”, nome da disciplina ofertada 

por Antônio Rafael. 

O que de fato me aproximou deste tema foi o percurso estigmatizado que observava nos 

usuários de drogas. Assim, durante meu contato inicial, nestes meus primeiros semestres da 

faculdade, não pude deixar de fugir deste assunto. Daí minha preocupação em aprimorar e 

demonstrar que este tema ainda deve ser abordado – não como se faz normalmente, como 

medida de extermínio do inimigo considerado o traficante, mas sim, como os estereótipos ainda 

definem como nós somos.  

Portanto, a presente etnografia não busca aprovar ou reprovar o uso recreativo da droga, 

e sim abrir espaço para a discussão sobre o uso da droga a partir do olhar sobre os seus impactos 

em algumas camadas sociais. Tive a oportunidade de entrevistar grupos de familiares com 

membros que fazem uso de drogas, particularmente a cocaína, em uma cidade pequena do Rio 

de Janeiro chamada Itaboraí, que ficou de receber recentemente um grande empreendimento 

governamental projetado como evolução de uma cidade pequena que, assim, podia embarcar 

nos grandes avanços da economia: o polo petroquímico de Itaboraí. Projeto este abandonado 

nos anos que se seguiram ao fim do governo Dilma. 

Desta maneira, observei as perspectivas dos familiares com relação à droga. Para muitos 

entrevistados, como veremos a seguir, a droga aparecia como destruidor dos laços familiares, 

ou uma forma inviável de viver. Ao refletir em cima destes relatos, busquei abranger essa visão 

representada por parte dos participantes das entrevistas, com especial atenção à questão mais 

apresentada pelos familiares: os seus sentimentos de medo e tristeza ao descobrirem que um 

parente fazia uso da cocaína. Portanto, parte do grupo estudado reproduz um olhar estereotipado 
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da droga atribuindo à mesma a carga de desvio e atraso social. Assim, a presente monografia 

busca analisar e pensar, a partir desta conclusão por parte dos entrevistados: 

Por que a droga é vista como atraso social? Como este argumento foi reproduzido e 

legitimado? Há informação clara sobre o consumo dentro dessas famílias? 

Proponho desenvolver no primeiro capítulo uma análise sobre a repercussão das práticas 

de uso de drogas de forma cronológica no Brasil, apontando fatos acerca da comercialização e 

do consumo. Pretendo dialogar com a concepção de violência ligada à droga. Busco também 

abordar nesta monografia as incongruências das leis de drogas no Brasil, que aumentam o 

modelo repressivo como método de redução do uso, ocasionando repressão, seletividade penal 

e desestímulos que intensificam os estigmas sociais de um indivíduo já marginalizado 

socialmente. Desmitificar alguns estereótipos sobre a droga é um caminho para o entendimento 

da descriminalização e um modelo de exclusão social. 

No capítulo três, busco apontar a ligação do atual projeto de controle da Cracolândia 

com elementos do movimento higienista: um passado assombroso que ainda hoje tem seus 

reflexos no movimento preparado pelo atual prefeito de São Paulo, João Doria. Esta política 

pública busca o fim do espaço que abriga os consumidores de crack, sem preparação parar 

introduzi-los socialmente. Neste caso, também é necessário ressaltar a produção do medo e da 

figura marginalizada do usuário de drogas e dos moradores de favela. Uma reprodução do medo 

produzindo discursos de exclusão social por meios intensivos nas redes midiáticas. 

No capítulo quatro, pretendo elaborar uma reflexão sobre o consumo de drogas nas redes 

familiares em uma cidade média do Rio de Janeiro, a cidade de Itaboraí. Chamo a atenção que 

a droga não afeta somente a vida social do adicto, como também os seus familiares, que se 

sentem afetados pela droga e muitas vezes demonstram um grande medo quanto à sua segurança 

quando o familiar se encontra sob os efeitos dos entorpecentes. 

O ponto que busco enfatizar são as maneiras como a droga afeta cada membro familiar, 

apresentando fatos relatados através de entrevistas com grupos de familiares. Desta maneira, 

pretendo trazer à luz uma produção do medo sobre o consumo da droga que reforça a 

personificação do mal em torno de seus usuários e da droga, fazendo que muitos estereótipos 

sejam criados e reforçando um mito que se torna verídico através de produtos midiáticos e 

discursos populistas produzidos pelo Estado. 

Portanto, a presente etnografia busca mostrar o olhar dos entrevistados sobre este tema, 

através dos relatos de sua aproximação com a droga através de um familiar e suas ações acerca 

do parente que consome a mesma. 
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*** 

 

De maneira geral, o que é necessário compreender é que o uso de substâncias psicoativas 

sempre esteve presente na vida dos homens, seja ela pelo uso recreativo ou para fins 

ritualísticos. O consumo de drogas é uma realidade presente nas civilizações, o que o diferencia 

para os tempos atuais são, principalmente, os controles estatais sobre tal consumo. 

Antes do aparecimento das políticas proibicionistas, as práticas de uso de drogas 

encontravam-se em um estado de relativa liberdade e não eram alvo de nenhuma preocupação 

estatal, seja da saúde pública, seja dos riscos individuais, seja dos corpos. Isto até o início do 

século XX, quando surge o problema “droga”.  

Mesmo considerando a premissa de que o uso de drogas não é algo novo, que o homem 

sempre obteve prazer através do uso de psicoativos, que em toda sua vivência tomou 

substâncias psicoativas como uma forma de escape, entre outros motivos, o modelo atual do 

Estado moderno segue como uma prática punitivista e repressiva. É seguindo esta prática que 

hoje estamos vivendo uma crise do probicionismo. 

Assim, a monografia é uma crítica aos processos de formação da distinção entre drogas 

lícitas e drogas ilícitas. Consideremos a manutenção das drogas consideradas lícitas nos dias de 

hoje – como o álcool que pela sua natureza acompanha a história da humanidade e causa os 

mais diversos danos sociais. Apesar de diversas tentativas de repressão do consumo do álcool 

(ver especialmente, o caso da “lei seca” nos Estados Unidos) esta droga permaneceu sendo 

considerada legalizada, e sua tentativa de suspenção acarretou diversas mobilizações contrárias. 

O que entra em contradição quando falamos em saúde pública. Por qual motivo o álcool 

continua liberado e as drogas ditas ilícitas atingem seu ápice de repressão? 

As drogas consideradas ilícitas como a maconha, cocaína e anfetaminas foram proibidas 

na fase inicial do estabelecimento das políticas proibicionistas. Algumas delas, foram durante 

certo tempo de uso restrito, de uso médico e receitado, como a morfina, muito usada no século 

XIX para controle da dor e na obstetrícia. Um outro exemplo, ainda do século XIX é o da 

cocaína. Na década de 1880, por motivações científicas, o médico Sigmund Freud, fundador da 

psicanálise, estudou a droga, elaborando posteriormente o estudo “Ober coca” (FREUD, 1884) 

na qual defendia o consumo da droga para fins médicos, para o tratamento da ansiedade e da 

depressão. Posteriormente a substância deixa de ser considerada um medicamento e passa a ser 

considerada uma droga proibida, ilícita. 
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Assim, com as diversas leis que foram criadas e a punição sendo tomada como 

mecanismo de disciplina e coerção, pela repressão policial e estatal, foi criada a figura do 

inimigo que precisa ser combatido, seja de forma macro como também de forma micro. 
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CAPÍTULO 1: Corrupção: primeiro eu depois o outro 

 

Pensar em relação ao consumo e produção da droga observando as políticas públicas e 

seus impactos proibicionistas nas sociedades é o ponto que pretendo conversar neste capítulo, 

tendo como objetivo fazer um questionamento sobre o que culminou o controle punitivo das 

drogas com as criações das leis proclamadas no Brasil, seguindo da sua trajetória inicial até a 

lei mais recente. 

Os principais questionamentos neste capítulo são: O Estado suporta as leis de drogas no 

Brasil? Quais foram ou são os maiores fundamentos para o proibicionismo? Existe no Brasil 

uma cultura punitivista? Como opera na prática a distinção entre usuários e traficantes conforme 

previsto na da lei 11.343/006? (Uma lei que reforça a diferença entre traficantes e usuários, 

prevendo punições mais brandas para estes e mais pesadas para aqueles: aos usuários os 

cuidados médicos e a internação; aos traficantes, a prisão). Essa seria a teoria da justiça 

“renovadora”, o discurso entre a prática e a teoria, em que a lei detém o poder de diferenciar 

quem são os traficantes e quem são os usuários de drogas, podendo assim escolher qual destino 

que vão tomar. 

Surge então a questão de como esta nova Lei se aplica, sobre quem decide de forma 

subjetiva quem é o traficante e quem é o usuário. Neste caso, temos uma cadeia de autoridade 

que vai desde o policial militar nas ruas, passando pela polícia civil até chegar no judiciário. 

Essa decisão é tomada muitas vezes, em seu primeiro momento, nas ruas. E quem vai preso 

como traficante? Bem, sabemos bem como ocorre a justiça no Brasil, o que significa o “todos 

iguais perante a lei” na sociedade brasileira. 

Temos, então, um sistema seletivo penal nas mãos e diante dos nossos olhos que precisa 

ser questionado. Como o olhar policial, que permite distinguir entre usuário e traficante, é 

construído? Que estigmas estão presentes que permitem uma avaliação do indivíduo como um 

ser criminoso ou um ser doente? As desigualdades de classe e a existência do perfil de uma 

“classe perigosa” participam de que maneira na construção da figura do traficante? São algumas 

perguntas que podem ser colocadas. 

Vou tomar como exemplo, uma reportagem jornalística publicada no ano de 2017, na 

qual alguns policiais militares do 7º BPM1 (São Gonçalo) eram acusados de participar de um 

esquema criminoso, que recebiam propinas e acusavam usuários como traficantes. Diz a 

matéria: “mesmo sabendo que não eram, apenas para atingirem a meta de prisões da unidade”. 

                                                 
1 Disponível em: <https://extra.globo.com/casos-de-policia/pms-prendiam-usuarios-de-drogas-como-traficantes-

para-alcancar-meta-do-batalhao-21542860.html 
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Nesta reportagem se demonstra claramente a importância de considerarmos a corrupção policial 

e a as formas de adequação da lei em cada caso específico. Neste caso, fica bem visível a 

seletividade social e penal. E de forma geral, o debate apresentado pode ser enquadrado nas 

controvérsias policiais e nas técnicas da justiça do que Nilo Batista denominou como “política 

criminal com derramamento de sangue” (BATISTA, 1998). 

Consideremos que a população mais pobre é um grande alvo para os policiais corruptos. 

Existe um manuseamento das leis por parte de alguns policiais que agem através das aberturas 

que as estruturas de controle permitem para compor a ação. Eles trabalham para a lei e em 

alguns casos são considerados pelos moradores a própria lei. Assim, a força de sua palavra 

dentro dos bairros pobres, com indivíduos em sua maioria desempregados, com baixa 

escolaridade, permite que ajam de má fé. Ser considerado traficante e ser preso por isso – é 

difícil algum morador se opor às palavras de um homem da lei. 

Essa possibilidade de decidir quem é quem por parte dos policiais, a rotação da 

corrupção policial, como visto acima para “atingirem a meta”, a ausência de mecanismos para 

garantir a veracidade para além da palavra do policial, também se refletem no aumento da 

população carcerária no Brasil. A superlotação nos presídios (conforme veremos a frente nos 

gráficos) aponta para uma maioria de presos por tráfico de drogas. Um aumento significativo a 

partir de 2006 até 2016 (a última atualização informada pela Infopen – Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias). 

A corrupção policial é uma realidade bastante conhecida nas favelas e nos bairros pobres 

urbanos. Sabemos, contudo, que em alguns destes territórios há um outro esquema de extorsão: 

são as milícias, grupos paramilitares integrados por ex-policiais e ex-bombeiros, que controlam 

diversos serviços – transporte alternativo; comércio de gás; sinal de TV à cabo, internet, entre 

outros – assim como cobram taxas de segurança dos moradores. Tais grupos também participam 

do comércio de armas e do acerto da propina quando algum traficante “roda”. Como ressalta 

Souza: 

 

(...) ao mesmo tempo, conquanto a extorsão praticada por policiais corruptos 

permaneça um fator de custo para os varejistas do tráfico, em algumas favelas 

já se começa notar um outro tipo de pressão sobre os traficantes por partes de 

policiais atuando a margem da lei, mas no esquema da tradicional propina: são 

as milícias ou a “polícia mineira”, isto é, policiais que constituem grupos de 

extermínios, expulsam ou subordinam os traficantes e algumas vezes, chegam 

ao ponto de assumir os negócios ilícitos antes operados pelos criminosos. 

(SOUZA, 2008: 63) 

 

Ainda irei especificar com mais clareza a distinção proposta pela lei que está no centro 

do problema do proibicionismo hoje no Brasil. Contudo, em relação ao aumento carcerário não 
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podemos descartar a imagem do indivíduo “indizível e invisível”. Indizível, pois não tem o 

poder de se defender como usuário diante de um ato de ação de má fé por parte de um policial. 

Consequentemente, a lei o torna invisível, já que não tem a chance de buscar justiça. Esta 

invisibilidade é o fruto da violência simbólica que Pierre Bourdieu apresenta. 

Voltemos à discussão sobre as prisões. A prisão no Brasil é vista através de seus efeitos: 

“eles perceberam que as prisões têm dois efeitos: o neutro e o negativo. E o segundo efeito é o 

negativo, que, além de não funcionar, as prisões fabricam novos criminosos”: 

 
(...) além disso, impõem-se penas de prisão sem que as instituições 

penitenciárias tenham condições de absolver o grande número de presos por 

crimes envolvendo entorpecentes, notadamente depois da equiparação do 

tráfico a crime hediondo, que agravou ainda mais as péssimas condições a que 

está submetida a população penitenciária brasileira (FERNANDES, 2018) 

 

 

 

De acordo com os dados da Infopen: o número de pessoas privadas de liberdade varia 

significativamente entre as diferentes unidades da Federação, conforme gráfico 2 abaixo. O 

estado de São Paulo concentra 33,1% de toda a população prisional do país, com 240.061 

pessoas presas. O estado de Roraima apresenta a menor população prisional do país, com 2.339 

pessoas privadas de liberdade, entre aquelas custodiadas em unidades do sistema prisional e 

aquelas que se encontram em carceragens de delegacias. 

 

Gráfico 1 - Evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016 

Gráfico 2- População prisional no Brasil por Unidade da Federação 
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Entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento aumentou em 157% no Brasil. Em 2000 

existiam 137 pessoas presas para cada grupo de 100 mil habitantes. Em junho de 2016, eram 

352,6 pessoas presas para cada 100 mil habitantes, conforme gráfico 3 (acima).  

Gráfico 3 - Evolução da taxa de aprisionamento no Brasil entre 2000 e 2016 
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A prisão do ponto de vista de um certo senso comum é o meio mais efetivo para 

controlar as classes perigosas: quanto mais rígidas forem, mais capazes serão de disciplinar. 

Pude observar mais de perto este tipo de pensamento através de uma conversa com moradores 

da cidade que pesquiso, boa parte deles acredita que a prisão deve ser mais rígida e mais 

punitiva. 

Como exemplo, um dos entrevistados argumentou dizendo que poderia ser igual ao 

método antigo incorporado na França no século XVII, com o suplício dos corpos2. Ele sugeria 

o sofrimento físico como forma de punir e disciplinar aqueles que que atentassem contra a 

cidade: quem roubasse ou praticasse algum delito poderia ter suas mãos amputadas ou ser alvo 

de castigos mais bárbaros variando de acordo com o crime praticado. Para outros que pediram 

para não serem identificados neste trabalho, o Brasil poderia seguir a mesma estrutura prisional 

dos Estados Unidos, com a pena de morte. 

No que diz respeito à história das prisões, lembremos que antes da pena de prisão existir 

como punição final (século XVII), a privação da liberdade era uma passagem temporária para 

a real punição em que “serviam para guardar a pessoa para que ela não fugisse e pudesse ser 

enforcada, queimada, jogada aos leões etc., era uma custódia para a pena corporal”3. A 

                                                 
2 Sobre o assunto, ver <https://rainhastragicas.com/2016/08/08/o-suplicio-dos-corpos-parte-i/>. Acesso em 

05/06/2018. 
3 Retirado do site: <https://www.uai.com.br/app/noticia/pensar/2018/02/02/noticias-pensar,221019/manifesto-

para-abolir-as-prisoes-defende-que-modelo-de-punicao-baseado.shtml>. Acesso em 10/05/2018 

Gráfico 4 - Distribuição dos crimes tentados e consumados entre os registros das 

pessoas presas no sistema federal 
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liberdade torna-se um direito de todos, um simbolismo claro de um sistema controlador que 

viabiliza a retirada do bem maior de um indivíduo: o seu tempo. 

O intenso aumento das taxas carcerárias por tráfico de drogas e a gritante diferença 

acerca da porcentagem em relação ao homicídio demonstra como uma grande preocupação no 

Brasil quanto o combate às drogas, como se esse fosse o maior problema a ser enfrentado 

atualmente no país. Já que também existe uma opinião muito difundida de que o consumo de 

psicoativos está intrinsecamente ligado à violência. 

Devemos indagar se o aumento da taxa de encarceramento por tráfico de drogas que 

percebemos a partir de 2006 – ano em que a Lei 11.343 foi promulgada – não é também o 

reflexo da aplicação da própria lei. Se ela não facultou ainda mais uma varredura da classe 

pobre, dos varejistas da droga nas favelas. 

A questão é: que inimigo é esse? Quem está sendo preso? Certamente não os grandes 

varejistas da droga. E se não estamos diante de uma nova forma de higienismo por parte do 

Estado com as políticas formais e informais de combate ao tráfico de drogas e reconhecimento 

dos seus alvos: 

 

(...) no caso de crimes relativos a drogas, o peso negativo destas características 

aparece claramente, inclusive no que se refere a distinção entre consumidor e 

traficante. É comum encontrar em casos que a única “prova” do tráfico é o 

desemprego ou o subemprego daquele que é surpreendido na posse de drogas, 

visto como naturalmente traficante, por se supor que, estando desempregado 

ou subempregado, não teria condições de adquirir a substância para uso 

pessoal. (ZACCONE, 2007: 100) 

 

Por outro lado, no atual cenário político do Brasil em que são produzidos discursos 

populistas em relação ao problema das drogas, são sancionados projetos e políticas públicas de 

combate a violência e ao consumo de drogas, como, por exemplo, em São Paulo, a política do 

governo Dória e o fim da Cracolândia. 

Assim, torna-se necessário uma análise histórica se desejamos compreender o que se 

tornou a lei de drogas nos dias de hoje, da qual irei aprofundar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2: História das Leis de Drogas no Brasil 

 

A primeira menção no código penal brasileiro às drogas – chamadas aqui de 

“substâncias venenosas” - foi feita no código penal republicano, de 1890. Ali não se definia 

ainda que substâncias eram essas. É somente a partir da década de 30, com o Brasil participando 

das Convenções Internacionais sobre Entorpecentes, das Nações Unidas, que uma legislação 

específica sobre o tema vai se consolidar. Resumidamente temos esse quadro: 

 

• Em 1932 é publicada a Consolidação das Leis Penais. O artigo nº 159 traz 12 parágrafos 

sobre o assunto dos entorpecentes. As condutas punidas são: vender, ministrar, dar, trocar, 

ceder, induzir ao uso de qualquer substância entorpecente (não se definem quais são essas 

substâncias no texto da lei). As penas são de prisão de 1 a 5 anos e multa de 1 a 5 contos de 

reis. É agravante da pena se o seu comércio é para “fins de satisfação sexual”. Chama a atenção 

que nessa lei que neste usar drogas não é crime. O usuário deve ser internado em 

estabelecimento hospitalar para fins de tratamento; 

 

• Em 1936 o Brasil aderiu a Convenção Única sobre Entorpecentes das Nações Unidas; 

 

• Em 1938, surge o Decreto Lei nº 891. É uma lei complementar que confirma a maior 

parte do que estava disposto na legislação anterior, de 1932. Mas introduz algumas novidades, 

sendo a primeira delas: o consumo vira crime. Vender, ministrar, dar, deter, guardar, 

transportar, enviar, trocar, CONSUMIR. Segunda novidade: define-se quais são as substâncias 

consideradas tóxicas (maconha e cocaína entram na lista na convenção de 1925). Terceira 

novidade: proibiu-se livramento condicional aos condenados pelas práticas desses delitos; 

 

• O decreto lei nº 2848 de 7 de dezembro de 1940 (nosso código penal que ainda vigora). 

O capítulo acerca dos entorpecentes está o artigo nº 281. A única mudança significativa que é 

que prevê o aumento de 1/3 da pena se a substância entorpecente for fornecida ou aplicada a 

menor de 18 anos; 

 

• De 1940 até 1976, quando é publicada a Lei de entorpecentes que vigorou até 2006 

surgiram uma série de leis complementares e decretos-leis. Passam a integrar a lista de 

substâncias tóxicas as anfetaminas e os alucinógenos, assim como passa a ser crime o plantio. 
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Temos ainda o pelo Decreto nº 54.216/64 subscritos por Castelo Branco que aponta para a 

extradição dos envolvidos com o tráfico de drogas, entre outras medidas voltadas para o 

controle financeiro dessa atividade. Como ressalta Torcato: “A partir dessa época será 

configurada a ideologia da diferenciação social, cuja a principal característica é a distinção entre 

consumidor, traficantes, entre doentes e delinquentes” (2016: 251). Lembremos também que 

esse é um momento de grande censura, violência, prática de tortura no país e intensificação da 

perda dos direitos humanos; 

 

• Em 1976, surge a Lei nº 6368. Ela segue as anteriores, mas também traz algumas 

mudanças. Em primeiro lugar, a diferenciação entre o consumo – artigo nº 16 – e o tráfico de 

drogas – artigo nº 12. Em segundo lugar, diminui a pena de detenção do usuário para seis meses 

e dois anos; enquanto aumenta a pena de prisão para o tráfico de drogas passa a ser de 3 a 15 

anos de prisão; 

 

• Segundo Carlos Martins Torcato, a legislação que teve um grande impacto social 

seguido da lei de 1976 foi o decreto nº 8.072 de 25 de julho de 1990 – a “lei dos crimes 

hediondos” que foi responsável por restringir a presunção de inocência e dificultar a progressão 

do regime das pessoas presas por tráfico de drogas. 

 

Ela foi uma das principais responsáveis por multiplicar a população carcerária 

do país que combinado com os baixos investimentos no setor levaram a 

superlotação dos presídios, a ampliação da violência em torno dos condenados 

(e seus familiares) e ao fortalecimento do crime organizado. (TORCATO, 

2016: 315) 

 

• Por fim, temos a atual lei de drogas, publicada em 2006, sobre a qual falaremos adiante. 

 

Um caso em particular chama a atenção quando falamos do proibicionismo. Foi o da 

punição sobre o consumo do álcool nos Estados Unidos na década de 1920. Tal proibição ficou 

conhecida como “lei seca’’. Tornou-se proibido o consumo, produção, circulação, 

armazenagem, importação e venda de bebidas alcoólicas em todo o país e em qualquer 

ambiente. Mas os efeitos foram contrários aos pretendidos. Não houve a suspensão do consumo 

do álcool, mas sim o aumento do comércio ilegal da bebida com repasses através do mercado 

negro. 

Entretanto, antes da proibição em 1920, outras medidas para tentar a diminuição do 

consumo do álcool foram tentadas. Especialmente, através da reforma moral do indivíduo, 
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apelando para elementos religiosos e científicos ao mesmo tempo. Vê-se tal mecanismo moral 

se intensificando nos discursos voltados a saúde, tornados legítimos através de influentes 

personalidades da época. 

Assim, alguns médicos denominavam como uma espécie de “atraso social” o 

comportamento de indivíduos que consumiam bebidas e drogas ilícitas. Essas questões morais 

ainda são predominantes nas sociedades atuais. A presença da embriaguez por álcool ou drogas 

causa estranhamento e muitas vezes para o senso comum os usuários são considerados 

desviados, indivíduos que precisam ser disciplinados ou corrigidos. O contrário dos “cidadãos 

de bem''. 

Esse discurso sobre a moral do indivíduo, a busca pela evolução superior da sociedade, 

sem tais desviantes, foi o lema de uma organização puritana nos Estados Unidos. Para eles, o 

uso de drogas foi tratado como uma questão racial. Os imigrantes eram vistos como indignos, 

como indivíduos que importavam a droga para o país com o objetivo de desviar a família branca 

tradicional. Então, para este movimento puritano, havia uma distinção das drogas por etnia: os 

negros consumiam e comercializavam cocaína e a heroína; os chineses trouxeram o ópio; os 

mexicanos, a Cannabis, e os irlandeses o álcool – e foram essas drogas que deram início às 

políticas proibicionistas. 

Aqui, no Brasil, algo parecido se deu. Médicos e psiquiátricas também defendiam a 

criminalização das drogas. O alcoolismo e o uso de narcóticos também eram percebidos como 

atrasos sociais muitas vezes junto com o discurso eugenista4. Existiam igualmente movimentos 

religiosos em prol do proibicionismo: o consumo do álcool tinha uma rejeição por parte da 

religião católica que saia em defesa da família e os bons costumes. 

Assim, tais discursos, apoiados por médicos e religiosos, alimentam o intenso controle 

punitivo por parte do Estado. Cria-se uma visão dominante de que a única opção para lidar com 

os males da droga é acabar com elas, abolir seu uso. O que na prática se mostra impossível. Um 

século de proibicionismo e não se chegou nem perto disso. 

Atualmente as leis de drogas tomaram novos aspectos, aparentemente menos 

repressivos com os usuários. Porém só aparentemente: o modelo repressivo e a exclusão social 

se perpetuam ainda nos dias de hoje. Com veremos a seguir examinando a atual lei de drogas 

no Brasil. 

 

                                                 
4 Segundo Silva (SILVA: 2013, apud Martins, p. 277), “(...) a sociedade a sociedade Eugênica de São Paulo de 

1918, a primeira da América Latina, era composta basicamente por médicos, mas não somente por eles.’’ 
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CAPÍTULO 2.1 Lei 11.343/006 e Seletividade Penal 

 

A lei de drogas mais recente no Brasil, a Lei nº 11.343 aprovada em 2006, renovou a 

anterior de 1976, Lei nº 6.368, punindo mais brandamente os usuários de drogas e aumentando 

a punição para o tráfico de drogas. A lei anterior tinha uma pena de detenção de seis a dois anos 

com pagamento de multa para os usuários e os traficantes estavam sujeitos de 3 a 15 anos de 

prisão. Nova lei é considerado como uso “adquirir, guardar, reter em deposito, transportar ou 

trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar”. Entre as penas estão previstas advertência, prestações de 

serviços e cumprimento de medidas educativas. Já para o tráfico de drogas a punição aumenta 

para 5 a 15 anos de prisão, no caso de “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 

Mas o que permite diferenciar uso de tráfico? Segue o texto do decreto: 

 

(...) para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá 

à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições 

em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais bem como 

à conduta e aos antecedentes do agente. (GODOY, 2014) 

 

Percebemos no exemplo dado acima, sobre a corrupção policial, como a distinção 

projetada pela justiça produz inconsistências ao ser trabalhada na prática, já que o critério para 

diferenciação é subjetivo. Assim, fica claro que um morador de favela residente em um local 

que possui tráfico de drogas pode facilmente ser apreendido como traficante. O que permite 

compreender o perfil da maioria daqueles que são presos por tráfico de drogas, segundo as 

pesquisas sobre o assunto: “as pessoas que são presas, pelas pesquisas que produzimos, 

normalmente são rés primárias que portavam pequenas quantidades. Não conseguimos 

neutralizar as grandes redes de distribuição”. (PIMENTA, 2016) 

É essa conjunção entre local, condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais que 

abre a possibilidade de que qualquer jovem, pobre, morador de favela possa ser preso por tráfico 

de drogas. Essa seletividade, assim, se junta as redes de corrupção como os principais motivos 

para ter tantos presos por tráfico de drogas. E a pena ainda é aumentada com a aplicação da lei 

do crime hediondo: “Cabendo lembrar, ainda, que o crime de tráfico de drogas é equiparado a 

crime hediondo, conforme artigo 5º, XLIII, da Constituição da República” (MACHADO, 2010: 

7). 
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Outro fator importante, informado pela Infopen, é que para as mulheres houve um 

aumento de encarceramento por tráfico de drogas de 34% em 2005 para cerca de 63%, em 2016. 

Mas, de forma geral, “os criminosos autuados e presos pela conduta descrita como tráfico de 

drogas são constituídos por homens e mulheres extremamente pobres, com baixa escolaridade 

e, na grande maioria dos casos, detidos com drogas sem portar nenhuma arma.” (ZACCONE, 

2007: 11). 

Essa seletividade penal acima ressaltada por Orlando Zaccone explica a diferença de 

tratamento em relação ao crime, segundo ele “os grandes postos de venda de drogas ilícitas na 

Barra, por exemplo, se localizam em áreas residenciais de acesso privado, como apartamentos 

e condomínios, espaços onde a polícia não tem entrada franqueada” (ibidem). Ao contrário do 

pobres e moradores de favela que têm suas casas invadidas. Em resumo, a lei de drogas e as 

práticas policiais de combate ao tráfico de drogas, fazem parte de um quadro mais geral de 

arbitrariedade e discriminação: 

 

(...) hoje em dia, o principal alvo da arbitrariedade policial são os mais 

vulneráveis e indefesos da sociedade brasileira: o pobre, o trabalhador rural e 

sindicalistas, grupos minoritários, crianças e adolescentes abandonados, 

muitos vivendo nas ruas. Muita dessa violência é alimentada por uma 

discriminação enraizada na sociedade contra os pobres e as minorias raciais, 

que são em sua maioria vítimas de homicídio. A prisão arbitrária e a tortura 

são práticas policiais muito comuns. (PINHEIRO, 1997: 2) 

 

Como dito acima, a lei de drogas brasileira sempre é debatida pensando na sua eficácia. 

É sempre a visão de um combate diário que predomina: seja o combate por meio da repressão 

policial, muitas vezes de forma truculenta, ao tráfico de drogas, seja o combate em uma forma 

mais branda, com investimentos voltados para a assistência dos usuários. A repressão ao tráfico 

é sem dúvida a principal ação do Estado: as medidas repressivas ainda são vistas como o 

principal mecanismo para a redução da violência nas cidades e a diminuição do tráfico de 

drogas no Brasil. Para muitos ainda vale a frase “olho por olho, dente por dente”. A violência 

do crime deve ter uma resposta à altura. É o que ressalta Pinheiro (1997: 4) ao dizer que “é 

muito forte o apelo para que os atos de violência se legitimem como facilitadores de resolução 

de conflitos.” 

Esta guerra contra o narcotráfico e a concepção de um indivíduo problemático que está 

pré-disposto a ter vícios e, portanto, deve ser tutelado pelo Estado acabam por justificar diversos 

artifícios e táticas do Estado. Junta-se aqui o controle populacional e o controle individual – a 

dupla face da arte de governar atualmente no Brasil, especialmente a serviço das elites ou para 

a manutenção dos seus privilégios. 
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O consumo da droga poderia ser visto entre nós como um fato social, melhor dizendo 

um “fato social total” recorrendo visão do antropólogo Marcel Mauss (1925): um ato que junta 

as diversas dimensões da vida social: a economia, a política, a moral, a religiosa entre outras. 

De todo modo, devemos ampliar nossas visões para dar conta de imaginar um futuro 

onde o consumo de substâncias psicoativas pode torna-se proveitoso ao indivíduo. É a 

possibilidade já hoje trazida com a discussão do consumo da Cannabis de forma terapêutica. 

Pretendo finalizar este capitulo ratificando as palavras extraídas do texto de Rodrigues 

(RODRIGUES, 2008), “Tráfico, Guerra e Proibição”. Diz o autor: 

 

A pergunta sobre por que manter uma guerra perdida pode ser respondida, 

ainda que parcialmente, ao deparamos nessa potente tática de controle social 

e perseguição seletiva e guerra as drogas. Quem defende o proibicionismo 

como modo eficaz para lidar com a “questões das drogas” transita em 

discursos, médicos, governamentais, moralistas ou caminha determinado na 

poeira de muitas outras batalhas que não têm objetivos, pura e simplesmente, 

a erradicação de substâncias especificas e das práticas sociais a ela 

relacionadas, mas a manutenção de uma guerra infindável. (Grifo do autor) 
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CAPÍTULO 3: Produção do medo 

 

Tenho como proposta para este capítulo um aprofundamento da discussão sobre a 

produção do medo na cidade do Rio de Janeiro com relação ao consumo de drogas. O que 

proponho argumentar são os impactos trazidos pela “guerra às drogas” tal qual visualizamos na 

mídia e também no cotidiano dos bairros periféricos. Novamente ressaltando que o Estado que 

deveria fornecer a segurança e, assim reduzir o sentimento de insegurança na população, muitas 

vezes é responsável por um combate às drogas fazendo uso de mais violência. 

O fato é que a falta de segurança pública se tornou um assunto muito debatido no Brasil, 

e em Itaboraí, na cidade em que realizei o meu trabalho de campo, escutei diversas falas sobre 

o medo e a violência que a cidade vem enfrentando. 

 

“Eu saio do trabalho cedo e venho correndo para casa, no Rio é impossível 

andar a noite. Em um dia desses um amigo foi abordado por vários homens 

armados, colocaram ele no chão, apontaram uma arma na cabeça dele e 

levaram tudo, só deixaram a roupa do corpo”. 

 

Via redes sociais (mídias sociais), moradores da cidade de Itaboraí reclamam sobre a 

violência: “antigamente não era assim, hoje em dia todo dia tem assalto ou arrastão na BR”. A 

rodovia citada – BR 101 – é a principal via para chegar na cidade de Niterói e ao centro do Rio 

de Janeiro. Nesta passagem pela BR ocorrem assaltos frequentemente, como por exemplo, nos 

ônibus da linha M413 – Niterói x Venda das Pedras. 

Frases como essa hoje em dia são naturalizadas, ou melhor, a prática de crimes está tão 

naturalizada que em uma entrevista com um morador de Itaboraí, que será denominado como 

“Felipe”, ao ser perguntado sobre as práticas de crime na cidade respondeu que “já virou 

cotidiano”.  

O medo que pretendo também abordar neste capítulo é a estigmatização do viciado 

como ligado à produção da violência. Neste caso, existe o medo sobre a segurança da vida 

individual, conforme o estereótipo do viciado como indivíduo problemático, como causadores 

de crimes. Mas além deste medo, também existe o medo presente nas relações familiares de 

que o consumo de psicoativos pode levar à destruição da família, à perda dos bens e inclusive 

à perda do familiar que entrou para o “mundo das drogas”, como muitas vezes se fala entre 

meus entrevistados. 

Todavia, a realidade sobre o uso da droga é outra, muito mais complexa. Existe 

certamente uma “demonização” das drogas, um senso comum de que o viciado é um mal para 

sociedade, que pode ser combatido “cortando o mal pela raiz”. E como se corta esse mal? 
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Lembraremos então da frase no capítulo um: “olho por olho, dente por dente”. A justiça feita 

com as próprias mãos. Se o Estado não resolve, a população pode resolver. 

Já foram inúmeros casos de moradores que tomaram essa decisão. Conhece-se há muitos 

anos os casos de linchamento no Rio de Janeiro. Geralmente aplicados aos crimes contra o 

patrimônio, roubos e furtos, e aos crimes mais graves como sequestros e estupros. O 

linchamento é resultado direto da consideração da população de que o Estado não consegue 

resolver esses crimes ou que a justiça é incapaz de resolver esses problemas. 

A questão que se coloca é a associação desses crimes com a droga, seja ligando o uso 

de drogas aos comportamentos violentos, seja ligando os “traficantes” a todas as modalidades 

de crimes. De um jeito ou de outro se reforça a percepção que vivemos numa “sociedade 

punitiva”: 

 

No Brasil a “guerra contra as drogas” é o carro chefe da criminalização do 

pobre, através do discurso de lei e ordem disseminados pelo pânico. Bala 

perdida, roubo de veículos, queima de ônibus e até o comercio de produtos 

por camelos são diferentes práticas ilícitas imputadas como “traficantes” que 

passam a constituir “uma categoria fantasmática, uma categoria policial que 

migrou para a academia, para o jornalismo, para psicologia e que não tem cara, 

não é mais humana. É uma coisa do mal” (ZACCONE, 2007: 115) 

 

O que reforça esse quadro é o aumento de produção da droga e sua comercialização a 

céu livre, nas favelas e nos bairros mais pobres das cidades, assim como das operações policiais 

e das mortes. Assim como, o que talvez seja o ponto mais importante, o aumento do preconceito, 

a ponto de fazer dos jovens negros e pobres quase sempre os principais suspeitos. 

 

A problemática social, soma-se, em termos de Brasil, o viés preconceituoso: 

o de considerar que todo jovem negro, pobre e morador de favela é 

potencialmente traficante ou viciado, como se brancos, ricos e moradores de 

condomínio de luxos não estivessem também compondo as estatísticas. 

(BOSCHETTI, 2001: 152) 

 

E a produção de informações midiáticas, muitas vezes reforça isso, alimentando uma 

visão generalizada e um medo estereotipado do consumo e do comércio de drogas: 

 

A relação entre o tráfico de drogas e violência é um sentido construído pelos 

media, produzindo que todas as pessoas envolvidas no comercio de drogas 

ilícitas são bárbaros e insuscetíveis de recuperação, sendo o recrudescimento 

penal o único caminho possível para o Estado na questão das drogas. 

(ZACCONE, 2007: 122) 

 

Não pretendo, contudo, dizer que não existem comportamentos violentos por parte de 

alguns usuários da cocaína, droga esta que está no centro do meu estudo, mas, sim, afirmo a 
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necessidade de olhar para o quadro mais geral, para podermos perceber a situação de quem 

sofre abusos de forma restrita dentro do ambiente familiar. 

Continuando sobre o tema da estigmatização dos usuários de drogas, lembremos das 

diversas campanhas morais, muitas vezes apelando para os valores religiosos, em que 

determinados comportamentos são considerados sagrados ou puros, e outros profanos ou 

impuros. Lembremos, por exemplo, das perseguições religiosas no século XV, ou da Santa 

Inquisição em que o mal deveria ser exterminado através do fogo. Neste caso, como em tantos 

outros, a moral (ou a religião) está na base do julgamento do outro. Primeiro vem o julgamento, 

depois o medo (no Brasil, por exemplo, o medo branco da população negra), depois a repressão, 

a violência, a legitimação através de mecanismos de informação. 

Sobre o estigma, diz Goffman: 

 

(...) por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja 

completamente humano. Com base nisso, fazendo vários tipos de 

discriminações, através das quais efetivamente e muitas vezes sem pensar, 

reduzimos suas chances de vida. Construímos uma teoria do estigma, uma 

ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela 

representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em outras 

diferenças, tais como as de classe social. Utilizamos termos específicos de 

estigma como aleijado, bastardo, retardado, como nosso discurso diário como 

fonte de metáfora e representação, de maneira característica, sem pensar no 

seu significado original. (GOFFMAN, 1963: 8) 

 

Esta estigmatização pelas drogas é mencionada na tese de Alessandra Fontana. Como 

sabemos, muitas vezes a intolerância policial e seu desprezo se expressam através dos estigmas 

como “maconheiro”, “vagabundo”, “safado”, “sem vergonha”, “doente”, “maluco”, entre 

outros. Por outro lado, alguns usuários utilizam desses mesmos estigmas para poder 

desestimular o policial de levá-lo para a delegacia. Conforme diz um dos interlocutores da 

autora: 

 

(...) ah! Disse que era viciado, doente... dei uma de maluco. Nessas horas tem 

que apelar!” Para se fazer de louco o rapaz teatralizou: “falei frases 

desconexas e até mesmo simulei um surto para poder convencer os policiais 

que era um caso perdido! (FONTANA, 2011: 146) 

 

Podemos então perceber que a figura de usuário e traficante carregam em suas costas 

um estereótipo construído pela visão policial e intensificado socialmente no meio da população, 

como apontado por uma interlocutora de Zaccone (2007): 

 

(...) se tiver pega de carro não vai ser o pegueiro, vai ser o jovem que dirigia 

o carro tal, tem nome, mas traficante não, virou uma categoria fantasmática, é 
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uma categoria policial que migrou para a academia, para o jornalismo, para a 

psicologia e que não tem cara, não é mais humana. É uma coisa do mal. 

 

Mas como o estereótipo é construído? Le se dá através das performances dos corpos, 

como o jeito de andar ou de se vestir – o comportamental associado ao estilo de vida, a sua 

classe econômica, seus gostos (BOURDIEU, 1979: 240). A repressão aos negros se dá través 

desta estigmatização criada em conjunto com a mídia que articula a imagem de um traficante 

como sendo um rapaz pobre e negro. Este estereótipo é conduzido para afirmar um preconceito 

social e o medo generalizado é produzido através destes artifícios. 

Além do que, é o medo que fornece a chave para o combate militarizado ao crime, como ressalta 

Machado: 

 

Na verdade, o “medo” do traficante, o pavor das drogas ilícitas e dos seus 

efeitos sobre o comportamento dos jovens, a necessidade de se combater o 

“crime organizado” e guerrear contra um inimigo declarado, justificam, no 

Brasil, a manutenção da militarização do modelo repressivo contra as 

drogas.’’ (MACHADO, 2010: 7) 

 

Já pude observar o medo de algumas pessoas ao ver um jovem negro entrando em um 

ônibus, nos olhares em relação a este rapaz ficam claro a tentativa de distanciamento e a 

preocupação com sua própria segurança. Em outra ocasião, num diálogo em uma roda de 

amigos, surgiu o tema da criminalidade. Devo dizer que sempre tive um contato próximo e um 

diálogo aberto com meus amigos em relação aos problemas sociais que o Brasil está passando. 

Apesar de pensar de forma divergente da deles, a contribuição nesta roda de amigos me ajudou 

a pensar nesta monografia os impactos da droga de forma geral. A discursão sobre o tema trazia 

vários sentimentos diferentes, às vezes na forma de compreensão e noutras de desentendimento. 

Para estes meus amigos de forma geral, existia uma possibilidade de melhoria social, através 

de uma série de ações mais firmes e solidas que resultassem no controle comportamental da 

classe perigosas. 

Ao questionar eles sobre a violência em Itaboraí, um indignou-se: “(...) Itaboraí está 

extremamente perigoso”; “(...) não é só em Itaboraí não, o rio todo está demais, menina, pode 

dá mole nas ruas não”; “(...) todo dia tem assalto, eu já fui assaltado 2 vezes indo para Niterói 

para a faculdade, a minha sorte que meu celular eles não levaram porque dei o outro ruim”. 

Um na mesma hora disse “é o que dizem, bandido bom é bandido morto”. 

Volto a assinalar esse ponto. Muito desta onda de medo e insegurança na cidade do Rio 

de Janeiro é gerada pela fabricação de uma crise de segurança pública como apresentado por 

Vera Batista: 
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(...) um espetáculo de horror havida sido ardilosamente construído, 

contidamente medido em centimetragem de manchetes de jornal, em minutos 

de noticiários televisivos que, a despeito das estatísticas, preparavam o espirito 

dos consumidores para o ato final, a tomada das favelas pelas forças armadas.  

(BATISTA, 2003) 

 

Mas como surgiu estes estigmas sociais? Segundo Batista existe uma história do 

controle das chamadas classes perigosas já no século XIX, quando as operações policiais 

buscavam a eliminação das habitações coletivas e das epidemias na corte imperial: “Perigosas 

porque pobres, por desafiarem as políticas de controle social no meio urbano e também por 

serem consideradas propagadoras de doenças” (BATISTA, 2003: 37). Prossegue a autora: 

“Aclamado pela a imprensa com a destruição do Valhacouto de desordeiros foi o marco da 

iniciação da terminologia ‘classes pobres eram perigosas’ através das diferenças sociais na 

cidade” (ibidem). 

A responsabilidade que o usuário carrega com a vinculação da violência ao consumo de 

drogas provém do que Fontana (2011: 49) sinaliza: houve uma estratégia por parte do governo 

por mais campanhas televisas que vinculam a droga à violência, conforme citado por 

Sant’Anna: “ao analisar as campanhas veiculadas nesse período, observando um discurso 

permeado pelas noções de risco e medo que associa diretamente o uso de drogas a violência” 

(2003: 87). 

As campanhas, na visão da pesquisadora, colocam em posições opostas drogas e ordem 

social onde o consumo “subverte o comportamento de indivíduos e, consequentemente, instala 

o caos na família, na comunidade e na sociedade como um todo’’ (FONTANA, 2011: 49). A 

mídia, portanto, se encarrega de noticiar fatos criminosos com uma grande potencialidade, 

dando a impressão que são casos que acontecem todos os dias. 

Já no que diz respeito à distribuição dos espaços urbanos, chama a atenção nos dias de 

hoje a importância do medo e da insegurança na escolha dos espaços de moradia. A população 

mais rica procura condomínios privados, investem em mecanismos de controle tecnológico 

como câmeras nas entradas das suas casas. Muitos, entretanto, procuram condomínios amplos 

que podem ter circulações de consumo sem precisar sair de casa como mercados, lojas, 

ambientes que produzem mais segurança para si. O que implica, também em segregar os mais 

pobres.  

Conforme ressalta Souza: 

 

Sob a influência do medo, do sentimento de insegurança que se dissemina, 

morar em casas isoladas e mesmo em prédios de apartamentos que não estejam 

protegidos pelo aparato de segurança de um verdadeiro “condomínio 

exclusivo” vai se apresentando como uma opção cada vez menos atraente em 
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favor do tipo de habitat representado por uma Gate Community. (SOUZA, 

2008, p. 71) 

 

Tomemos como exemplo da cidade que busco atribuir minha pesquisa. Foi construído 

um prédio em uma localidade que demonstra isso que acabei de falar5. Eu demorei de fato para 

entender qual o motivo de construir um prédio daquele porte, acredito de certa forma a 

realização deste projeto se derivou do polo petroquímico que seria instalado na cidade. Como 

se pensava que um “boom” na economia da cidade a faria passar de uma cidade rural para a 

uma cidade mais “avançada” e com expectativa de crescimento populacional. 

 

 

Figura 1 - Condomínio Enterprise Office 

 

Fonte: <https://enterprisecitycenter.wordpress.com/empreendimento/> 

 

Apesar da perspectiva de crescimento populacional e econômico na cidade, Itaboraí tem 

bairros considerados de proliferação de “classes perigosas”. Um desses bairros chama-se Reta 

Velha, sendo então considerado o ponto mais perigoso da cidade, dominado por uma das 

principais facções do Rio de Janeiro. 

Ao procurar saber mais informações sobre o bairro, foram poucos que puderam me 

oferecer detalhes. Alguns dizem que para entrar dentro da comunidade tem que piscar o farol 

do carro e abrir a janela. Se não for conhecido, buscam procurar saber o que querem por lá e 

vigiam a entrada e a saída. 

Procurei perguntar a alguns dos entrevistados sobre a relação entre drogas e violência. 

Algumas das respostas foram as seguintes: 

                                                 
5 A construção foi feita em uma localidade estratégica em frente a 71ª Delegacia de Polícia chamado Condomínio 

Edifício Enterprise Office que tem acomodações para lojas comerciais e apartamentos residências, tudo em um 

mesmo local, a praticidade e segurança tão esperados que camada rica da população pode investir. 
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• Não, Violência vem do âmago do indivíduo, independente dos fatores e influenciadores 

externos, a essência da violência vem do interior do indivíduo, algumas drogas apenas 

removem as paredes que inibem tais essências do supracitado sujeito. (Álvaro) 

• Sim, a partir dos efeitos originados pelas leis. (Miguel) 

• Nem sempre, apesar de haver ligação entre drogas e violência, existe violência sem o uso 

de drogas, a qual é influenciada por outros fatores que envolvem personalidade, saúde 

mental, educação etc. (Aylton) 

Esse é um assunto que vamos desenvolver com mais cuidado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV: Impacto Do Uso De Drogas Nos Familiares 

 

Observamos como são as relações e as práticas do Estado nas sociedades com usuários 

de drogas acompanhando todo o período de proibição e repressão que vem sendo intensificados 

ao passar dos anos. Indiquei como os grupos de familiares lidam com os conflitos e como os 

estigmas em relação à droga. É possível compreender como o círculo familiar produz estes 

artifícios sem consciência do discurso pejorativo que estremece o convívio com os parentes 

adictos. 

Achei necessário abordar esses assuntos nos capítulos anteriores para compreender o 

que busco trabalhar aqui. Percebemos que existe uma construção – uma imagem idealizada e 

um modelo punitivo – uma construção do medo, da violência e do indivíduo que se reflete nos 

grupos que aqui estudo. Como, de fato, todas as influências “macro” da política acerca da droga 

impactam nas famílias e reproduzem uma violência simbólica sobre o indivíduo já 

marginalizado socialmente. 

O objetivo deste capítulo é demonstrar os impactos do modelo repressivo das drogas 

nestas famílias. Tratar o tema individualmente abre um leque para uma discussão que me 

permite retirar da escuridão as inquietudes sociais. O benefício deste levantamento nos permite 

repensar a existência do uso de drogas na sociedade e como seu consumo produz um impacto 

geral. 

Para coletar essas informações usei como método a entrevista e a observação 

participante. Como já mencionei, conduzi meu trabalho de campo na cidade Itaboraí, na zona 

metropolitana do Rio de Janeiro. Escolhi esta cidade por uma facilidade de locomoção e por ter 

uma familiaridade com o local. O fácil acesso me permitiu obter mais tempo para a realização 

deste trabalho. 

A princípio meu objeto de estudo seria uma observação de grupos de ajuda mútua, os 

Narcóticos Anônimos (abreviada aqui como NA). Mas foi uma longa jornada para encontrar 

uma instituição NA que pudesse receber uma estudante para realizar a pesquisa. 

Para localizar os Narcóticos mais próximos procurei no site da instituição uma 

localidade que eu pudesse frequentar e que me proporcionaria um fácil acesso. Não obtive êxito, 

tive um pouco contato com as pessoas que frequentavam o grupo, não podendo ter um diálogo 

que pudesse obter informações para compor essa etnografia. A intenção era conversar com os 

familiares e os próprios adictos, mas pela dificuldade em entrar em contato com este grupo, 

resolvi deixar de realizar uma pesquisa em uma instituição e embarcar em um campo que eu 
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pudesse ter mais contato e tempo com cada familiar que tivesse um parente que estava fazendo 

o uso da cocaína. 

Fora de uma instituição, eu tinha que me informar quem poderia contribuir como este 

estudo. Ao informar minhas dificuldades, vários amigos me apresentaram famílias que 

conheciam, que passavam pela situação de ter um usuário em casa. Agradeço, portanto, a todos 

que contribuíram para a realização desta pesquisa, foram eles a porta de entrada para meu 

campo. 

Segui então a minha jornada, indo até os grupos familiares, ao mesmo tempo em que 

buscava recolher algumas informações sobre a cidade, o número de habitantes, fazendo um 

mapeamento demográfico e colhendo alguns frutos da história de Itaboraí. Este levantamento 

sobre a cidade foi de fato uma fonte rica. Obtive conhecimentos que não sabia que existiam. O 

pesquisador, de fato, quando entra uma jornada de pesquisa sai com elementos excepcionais 

para si e para sua construção do olhar sobre o outro. 

Assim, seguem algumas informações sobre o município: a palavra “Itaboraí” é de 

origem Tupi. Sua história designa à extinta Vila de Santo Antônio de Sá que teve sua origem 

em 1567. A fundação da cidade como nome “Itaboraí” ocorreu em 1672 em conjunto com a 

inauguração da capela São João Batista, um dos pontos históricos em Itaboraí. 

Sua densidade populacional foi estimada em 2017 em 232.394 habitantes. Uma cidade 

tomada pelos impactos da violência e criminalidade. Também foi o lugar escolhido a construção 

do COMPERJ, em 2012. O complexo petroquímico do Estado do Rio que foi envolvido no caso 

de corrupção na Petrobrás pela operação Lava-Jato. Atualmente, as obras do complexo se 

encontram paradas há 3 anos, mas com previsão de retorno no futuro. O que afetou toda a 

economia do município já que até então havia a esperança de um crescimento econômico com 

o polo petroquímico. 

Figura 2 - igreja de São João Batista 1920 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://historiasemonumentos.blogspot.com/2014/03/igreja-matriz-de-sao-

joaobatista.html> 
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Apesar da familiarização que tenho com a cidade, procurei me distanciar e observar como 

são vistos o consumo da cocaína nesta cidade, analisando a perspectiva dos moradores 

residentes sobre o que é ter um usuário de drogas no ambiente familiar, numa cidade por eles 

considerada como “antigamente tranquila”, mas que foi sendo invadida pela violência e pelo 

tráfico de drogas. 

A violência seria derivada, para muitos, da promessa de instalação do polo petroquímico e 

a posterior suspensão das obras. Já que houve a entrada de diversos trabalhadores, em sua 

maioria de outros estados. Com falta de emprego esses moradores não tiveram como se 

sustentar e por isso entraram no crime, aumentando a violência da cidade e a proliferação do 

tráfico de drogas. Esta é uma hipótese apontada por alguns entrevistados. E também é um 

discurso presente nas conversas dentro dos bairros. O medo de andar a noite nas ruas, de ficar 

sentado em frete das suas casas livremente como antigamente hoje está presente. 

 

 

CAPÍTULO 4.1 Delimitando o objeto de estudo 

 

Como existem umas variedades de psicoativos, reduzi o parâmetro da pesquisa apenas 

ao consumo da cocaína. O interesse de estudar exclusivamente o uso da cocaína deriva-se da 

sua forte carga de estigmatização. Ela é considerada a “droga do mal” juntamente com outros 

derivados, como o crack. 

Por sua vez, as pessoas pesquisadas me questionaram pelo interesse em produzir uma 

pesquisa sobre esta droga. Alguns deles de forma desconfiada perguntaram se eu consumia 

alguma droga, e por isso o meu interesse. Não tive pudor em dizer que não consumia drogas 

consideradas ilícitas, mas que sim as que são fabricadas livremente e vendidas comercialmente 

como o álcool e a cafeína. Não coloquei os fármacos na categoria, pois particularmente não uso 

medicamentos. 

Em uma ocasião, ao chegar em um dos bairros de Itaboraí para a realização das 

entrevistas com os moradores me deparei com um grupo de jovens sentado em frente à casa de 

umas das famílias. Ao chegar perto do portão e entrar na residência do morador, a mesma 

percebeu meu olhar ao grupo que estava ali sentado conversando e mexendo nos seus 

respectivos celulares. Ao entrar em direção a casa disse: dizem que eles fazem parte do fluxo 

(fazendo referência a venda de drogas no bairro), mas que não tinha certeza. A suspeita da 
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índole dos meninos derivava de estarem todos os dias no mesmo local e serem mais de cinco 

rapazes, e também pelas fofocas sobre os meninos que chegavam até ela. 

Neste capítulo observaremos que os estigmas sociais sobre o uso de drogas estão 

presentes na fala dos meus entrevistados. Os discursos mais ouvidos destes participantes seriam 

que todos os usuários de drogas ficam dependentes e saem das suas casas, preferindo se 

tornarem moradores de rua ou apenas sendo um vagabundo e desempregado. 

Na minha observação do grupo pesquisado, constatei que muitos usuários trabalham 

normalmente e têm sua vida social normatizada. Podendo em alguns casos não serem sequer 

percebidos como consumidores da cocaína. 

Fazer essa etnografia foi uns dos pontos primordiais para uma avaliação acerca dos 

estigmas sociais, uma vez que são eles a grande punição para os usuários e fugir desse rótulo 

parece uma tarefa difícil. Como reduzi ao uso da cocaína antes da entrada no campo, fiz um 

estudo para obter um conhecimento acerca da droga, procurei obter o máximo de informação 

possível da mesma, saber sua função e como se origina é fundamental para compor este 

capítulo. 

 

 

CAPÍTULO 4.2 Cocaína: droga do mal 

 

A Cocaína é uma droga ilícita proibida atualmente no Brasil. Para sua produção é 

necessário extrair a partir das folhas da planta da coca vegetal da família Erythroxylaceae cujo 

nome científico é Erythroxylum coca. A droga tem vários nomes populares podendo ser 

conhecida como farinha, branquinha, neve, pico e entre outros subnomes. 

A cocaína era utilizada como remédio e estimulante na Colômbia, Peru e Bolívia, países 

andinos há mais de 4500 anos, os andinos então tinham o hábito de mastigar as folhas da coca, 

o hábito dos povos andinos é tradicionalmente consumido de forma oral “suas propriedades 

psicoativas são absorvidas lentamente através do sistema digestivo, sem causar efeitos nocivos” 

(MEDEIROS, 2013). 

Segundo Pedro Ferreira e Rodrigo Martini: “para os incas, a planta era sagrada, um 

presente do Deus Sol (Inti), relacionada à lenda de Manco Capac., o filho do sol, que desceu do 

céu sobre as águas do lago Titicaca para ensinar aos homens as artes, a agricultura e para 

presentear-lhes com a coca”. No norte do Brasil pelas tribos indígenas é chamada de Epadu. 
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Muitas tribos da Bacia Amazônica, na região fronteiriça entre Venezuela, 

Colômbia e Brasil, mantêm o hábito de mascar o “epadu” ou “ipadu” como 

forma de preparo das folhas torradas de coca misturadas com elementos 

alcalinos, transformadas em pó e agrupadas em pequenas bolinhas. 

(FERREIRA; MARTINI, 2001: 96) 

 

 

 

Fonte: <http://www.montanha.bio.br> 

 

O consumo popular no Rio de Janeiro se dá através da formula em “pó”, o cloridrato de 

cocaína, sendo consumido através de sua aspiração ou por via endovenosa ao ser diluído em 

água. O consumo mais comum da cocaína é usado pela via intranasal podendo ser em alguns 

casos sendo consumida de forma intravenosa.   

De acordo com dados do INPAD, a cocaína é experimentada por 4% dos adultos, pouco 

mais de 5 milhões de pessoas, enquanto 2% a usou desta forma no último ano, representando 

2.3 milhões de pessoas. Já entre adolescentes o uso é menor, sendo de menos de 2% tanto no 

uso na vida quanto nos últimos 12 meses representando 316 e 226 mil jovens respectivamente. 

Como descrito pelo Antônio Rafael Barbosa: 

 
A cocaína tem efeitos de deixar o usuário “ligado” e não dura mais que 10 

minutos, nestas circunstâncias quando acaba o hype da droga, ativa um desejo 

urgente para o próximo e logo querem consumir outro pico. “O vício da 

cocaína é muito grande no momento que se está usando a droga, fora ele 

cessa’’. (BARBOSA,1998: 51). 

 

O consumo da cocaína pode ter efeitos psicológicos adversos a longo e a curto prazo 

como euforia, sensação de poder, ausência de medo, ansiedade, agressividade, insônia e delírios 

Figura 3 - Folha da coca 
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São esses sintomas descritos pela informação médica e que são distribuídas como verídica para 

todos os meios de comunicação. 

São os sentimentos de agressividade o maior medo por parte dos familiares. Todavia, 

pretendo demonstrar a partir dos relatos dos parentes que cada consumidor tem uma relação e 

experiências diferentes com a droga e que uma definição universal da experiência não se 

fundamenta, já que para os leigos o uso das drogas por si só leva a esse comportamento. 

Sabemos, portanto, que ao ser apresentado um debate sobre o consumo de drogas as 

ações legitimadoras do Estado e personificado perante a sociedade estão sempre associados 

com destruição de um laço familiar e que o consumo produz a violência e, portanto, devem 

haver medidas da redução. Este discurso higienista, da moral e dos bons costumes, tem 

bastante influência nos indivíduos, eliminando quaisquer outras perspectivas em relação ao 

consumo. Dediquei-me em levantar detalhes minuciosos para especificar mais o lado dos 

familiares. Como método, montei um esquema de classificação, elaborei uma entrevista com 

3 grupos familiares delimitei os grupos e diferenciei separando em categorias, A, B e C. Além 

desses grupos familiares, coletei diversas falas por entrevistas online. 

Apesar da extrema importância de uma entrevista particular com o próprio consumidor, 

não tive contato direto com o usuário de droga do Grupo A. Ele ainda não revelou a 

dependência para as filhas, apesar das mesmas saberem, então acredita que só a mãe tem o 

conhecimento. Esse medo de revelar sua condição atual deriva do desconforto em relação a 

sua imagem perante sua família, estigmatização herdada pelo usuário ou sentimento de 

decepção por entrar no mundo das drogas. 

No Grupo B o pai é ex-usuário de drogas, se encontra hoje fora da dependência e 

acredita ser salvo com a ajuda da religião. Muitos dependentes químicos buscam ajuda para se 

recuperar e a força para se manter fora do consumo na religião. A religião tem o grande poder 

para manter a recuperação desses dependentes, inclusive a motivação dos 12 passos - o lema 

mais importante dos Narcóticos Anônimos - demonstra a influência da religião para alcançar 

a sobriedade: 

2º. viemos a acreditar que um Poder maior do que nós poderíamos devolver-nos a sanidade. 

3º. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como 

nós o compreendíamos 

Na região de Itaboraí existem centros de ajuda mútua, como Narcóticos Anônimos e o 

grupo Maranatha que significa (Vem senhor Jesus) que é uma comunidade católica que dá 

auxilio ao tratamento de dependentes químicos. Apesar de ser um ambiente que me 

proporcionasse coletar várias vivências, não quis focar em uma instituição especifica, mas tive 
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uma experiência particular em uma comunidade espirita que organiza uma sessão por mês para 

viciados encarnados e desencarnados. Pretendo fazer um breve levantamento sobre a visão 

espirita sobre o vício e contar a experiência que tive dentro dessas sessões e aprimorar 

futuramente esse campo em outros trabalhos. 

Mantendo as classificações dos grupos, o grupo C é marcado pelo consumo excessivo 

da cocaína por parte do pai e por haver uma filha de dois anos. A relação do casal anda 

estremecida. O grupo A é composto por 4 membros, sejam eles, o Pai, a mãe e duas filhas, o 

grupo B são compostas por 4 membros, pai, mãe e dois irmãos e o grupo C é composto por 3 

membros, pai, mãe e filha. 

Nestes três grupos os membros familiares que tem problemas com o uso de droga é a 

figura paterna. Um fato que chamou a minha atenção. Em decorrência dessa coincidência fiz 

então uma comparação entre estas famílias, analisando sua história, como começaram a 

consumar a droga, com o objetivo de encontrar algumas semelhanças entre eles. 

Busquei coletar informações básicas sobre a família como idade, escolaridade e se já 

frequentaram algum grupo de ajuda mútua ou se já tentaram abdicar do uso sem ajuda de 

instituições, apenas o grupo B e C procuraram ajuda. O grupo B foi através da religião e o 

grupo C pelos Narcóticos Anônimos, mas se apresentando apenas em quatro reuniões e 

desistindo de continuar a frequentar. 

Neste esquema de informações pessoais o pai que consumia a droga do Grupo A tinha 

48 anos, grupo B 40 anos e C 22 anos. Apenas o primeiro pai tinha o certificado de ensino 

médio completo, os dois outros não terminaram o ensino fundamental. Mas apesar da falta de 

escolaridade todos tem seus próprios empregos e lutam para a melhora da situação econômica. 

 

 

CAPÍTULO 4.3 Entrada no campo: estranhamento com a pesquisa 

 

Com relação ao campo não tive dificuldades com a entrada com os grupos familiares, 

apenas tive dificuldade para escolher o campo que iria estudar, como falei anteriormente sobre 

a dificuldade de diálogo no grupo dos Narcóticos Anônimos. Todos os grupos aceitaram 

perfeitamente colaborar com suas experiências, porém não foram todos que concordaram em 

ter seus nomes divulgados, então, respeitei a decisão e irei nomeá-los apenas com as respectivas 

iniciais dos seus nomes. 
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Apesar da facilidade em encontrar grupos familiares que pudessem colaborar em minha 

pesquisa, meu primeiro contato com os interlocutores foi de estranhamento. Não sabia como 

iniciar e como seria recebida pelos familiares por ser uma completa estranha indo perguntar 

assuntos tão pessoais. Apesar de ter experiência na minha família com um usuário de droga 

senti a responsabilidade que é a descrever com maior clareza os passos que cada um seguiu e 

sentiu com estas experiências. Então, foi um trabalho que me lembrou o que Gilberto Velho em 

sua obra ressaltou: para as ciências sociais há uma premissa em manter uma distância para 

garantir uma investigação imparcial da realidade. Para ele “o que sempre vemos e encontramos 

pode ser familiar, mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos pode 

ser exótico, mas até certo ponto conhecido.” (VELHO, 1981: 126) com isso, estar familiarizado 

não significa que conhecemos todos os pontos de vistas, podemos então ser um elo 

transformador, podemos observar o familiar sem ficarmos presos com receios de não ter uma 

imparcialidade, esta situação familiar pode me proporcionar conhecimentos que jamais pudesse 

ter percebido. 

Comecei o campo me apresentando e relatando meus objetivos ali, me apresentando 

como graduanda de Antropologia da Universidade Federal Fluminense e que para concluir o 

curso era necessário um trabalho etnográfico, em seguida veio a pergunta clássica para os que 

desconhecem a disciplina: ’’ o que seria Antropologia’’. Tentei explicar da melhor maneira, 

dizendo que era um estudo aprofundado do homem suas crenças, seus costumes e seus 

comportamentos. Aparentemente se contentaram com a resposta, apesar da pouca compreensão 

sobre o que o estudo trata. 

Fiz uma breve apresentação sobre meus objetivos e quem eu era a cada grupo que 

pesquisei, tive conversas básicas antes da iniciação das perguntas mais pessoais, na busca de 

ter maior familiaridade com cada grupo e que pudesse tornar a entrevista mais confortável para 

todos. Visitei cada grupo em dias distintos, passava maior parte da tarde ouvindo que cada um 

tinha a me dizer, contando suas histórias ficando atenta a cada detalhe descrito buscando ao 

máximo captar o que o familiar pensa sobre o uso da cocaína. 

Para aprimorar o cunho etnográfico e coletar maiores resultados usei como base para a 

pesquisa uso de questionários e entrevistas manuais, não foram usados gravador, apenas foi 

composta através de relatos e manifestações vindos por partes dos grupos e sendo anotados no 

diário de campo, famoso método na área da antropologia para fazer anotações do ambiente, 

estatísticas e os momentos da entrevista. “(...) bem como pelos tipos de comportamento, 

coletados através de observações detalhadas e minuciosas.” (MALINOWSKI, 1920: 33-34) 



42 

 

Este trabalho foi produzido durante uma jornada curta, não foi o um trabalho de campo 

como Malinowski propõe, um trabalho de campo longo e dedicado para captar todas as 

articulações de uma sociedade. Foi uma pesquisa curta com os familiares, fiz este trabalho 

buscando demonstrar como os estigmas são produzidos e como suas correntes vão se 

legitimando até nos ambientes familiares. 

 

 

CAPÍTULO 4.4 Análise dos casos relatados 

 

As famílias entrevistadas residiam na cidade de Itaboraí. Duas dessas famílias moravam 

em bairros vizinhos. A chegada até esses bairros de certa forma exigiu um esforço de minha 

parte, apesar de morar na mesma, tive que me informar como chegar até eles. 

Não foi uma tarefa fácil, Itaboraí só tem duas companhias de ônibus chamadas Rio Ita e 

Maravilha, que controlam o transporte público na cidade. Os bairros onde realizei a pesquisa 

não contém rota frequente, assim tive que utilizar outros meios de locomoção. 

Para a coleta dos dados precisei frequentar alguns dias a casa desses familiares nos dias 

que pudessem ter mais disponibilidade de conversa. Alguns dos grupos preferiam manter as 

entrevistas enquanto o marido estava no trabalho, desta forma sentiam-se mais seguras e até 

mais confortáveis para conversar abertamente sobre o assunto. 

Acredito que durante o trabalho de campo podemos nos deparar com algumas 

dificuldades, principalmente em relação aos segredos, o código de ética da ABA nos concebe 

o direito de preservar informações confidenciais, prevista por nós pesquisadores. É necessário 

saber o que deve o que não deve ser dito no nosso trabalho etnográfico sem interferir na fala e 

na decisão do entrevistado. 

Os segredos são de fato uma grande fonte de informação em alguns casos, de certa forma 

os segredos são reveladores. Neste trabalho de campo me deparei com uma informação que 

precisava ser mantida privada. Ao realizar a entrevista com o grupo C me fizeram o pedido para 

certas informações não serem aqui expostas, pelo fato de ser um segredo pessoal. Tive a honra 

de receber a confiança do grupo e, de fato, o segredo não foi revelado nesta monografia. 

Não pretendo com este trabalho, portanto, fazer um juízo de valor em relação a visão dos 

entrevistados sobre suas perspectivas, o que pretendo é revelar este outro lado, o lado dos 

familiares. 
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Comecei a entrevista buscando compreender como os membros familiares souberam da 

dependência dos seus respectivos familiares. A filha mais nova do grupo familiar A deu uma 

resposta bem significativa:  

 

Fui a última a descobrir que meu pai usava cocaína, minha mãe resolveu me 

contar enquanto eu estava do lado de fora da casa conversando com ela, 

estávamos falando do meu pai, que tinha chego em casa tarde e eu estava 

dizendo que achava isso estranho e que ele agia de forma estranha as vezes, 

eu realmente não sabia de nada e quando ela me contou pensei que agora 

fazia sentido. 

 

Instantaneamente perguntei se ela percebia comportamentos agressivos ou que fazia ela 

se desconfiar do consumo da droga a mesma respondeu: “às vezes sim, mas como não tinha 

confirmação eu deixei para lá, pensava que meu pai não faria isso”. 

Esta resposta ‘’pensava que meu pai não faria isso ‘’ me fez questionar se o fato desse 

estranhamento da filha não seria pelos estigmas que os usuários carregam como abordado no 

capítulo três. São denominados de “vagabundos”, “safados”. Para muitos a ligação com o 

consumo da droga está atrelada aos moradores de favela, ou está longe da sua realidade. Para 

comprovar essa análise, perguntei então o porquê de ela acreditar que o pai não seria um 

usuário: “Não sei, mas é esquisito né, você nunca espera isso, mas não me importei tanto agi 

normal, mas fiquei mais vigilante porque tinha medo dele ficar agressivo e tinha medo mais 

pela minha mãe mesmo”. 

A agressividade é um medo sempre presente associado ao uso da droga, mas também 

estiveram presentes nos três grupos a ideia da venda de objetos próprios para o consumo. É uma 

imagem frequente nas falas dos entrevistados, mesmo não tendo acontecido casos desses nas 

famílias entrevistadas. Ainda sim temem a chegada deste tipo de reação e a venda de tudo para 

alimentar o vício. 

Pude observar este discurso na fala da mãe ao ser questionada como soube do vício do 

marido e como reagiu ao saber do consumo. O olhar de desapontamento veio a seguir ao afirmar 

que ficou com muita raiva, a raiva se deu pelo fato do marido ter contado livremente que 

consumia a droga. A mesma acredita que o marido não tem idade para ficar agindo de tal forma 

e que a decepção se derivou da descoberta. 

Parte da população acredita que o consumo de drogas ilícitas se dá propriamente através 

do consumo pelos jovens. Assim também a entrevistada acredita: “isto é coisa de jovens”. 

Entretanto, dados apontam que, apesar de não haver uma pesquisa recente no Brasil, 

extrapolando dados a partir de pesquisas com estudantes universitários, a UNODC (2013) 

estima que a prevalência do uso da cocaína seja de 1,75% da população adulta do país”. O dado 
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se contrasta com a estimativa da ONU de que a cocaína seja consumida por 0,4% da população 

adulta mundial. 

Através de dados do LENAD (2013) quase 6 milhões de brasileiros (4% da população 

adulta) já experimentaram cocaína na vida. O índice foi em cerca de 3% entre adolescentes com 

isso sendo 442 mil jovens. No último ano, a prevalência de uso dessa droga atingiu 2,6 milhões 

de adultos (2%) e 244 mil adolescentes (2%). 

 

Fonte: <https://inpad.org.br/lenad/resultados/cocaina-e-crack/resultados-preliminares/> 

 

A desinformação em relação ao consumo da cocaína no Brasil parece também 

prevalecer por parte dos parentes entrevistados. Além do discurso de repressão, a origem da 

droga em si e o que a circunda é pouco questionada, ou melhor, trabalhada. Ainda há uma 

premissa baseada em estereótipos recorrentes sobre o consumo. O que faz que faz repensar o 

fato do Brasil ser o segundo país com mais consumidores perdendo para o Estados Unidos. 

Lembrando que discutir acerca da droga não é o mesmo que a reprimir, o consumo de drogas é 

hoje uma realidade dos brasileiros. Aprender sobre os seus efeitos químicos sem projetar 

avaliações morais sobre seus usuários é o ponto de partida para discutir sobre a 

descriminalização e o desmonte dos estigmas sociais. 

Ao continuar a conversa como a esposa do grupo A, sobre o comportamento do marido 

quando está sob o efeito da droga, a mesma relata que o marido sempre teve um comportamento 

Gráfico 5 – Consumo de Cocaína / Crack / Oxi no Brasil 
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agressivo antes de consumir a droga e que se intensificou quando estava sob o efeito. Pedi 

pudesse descrever como o marido agia dentro de casa antes e depois de consumir a cocaína. 

 

Quando ele começou a usar a droga ele sempre chegava em casa agitado, 

não conseguia ficar parado em um lugar, ficava perguntando sobre tudo, 

onde eu estava, com quem eu estava e mesmo que se eu falasse que nem de 

casa saia ele não se conformava, sempre estava em uma paranoia que eu 

tivesse traindo ele, muitas das confusões eram por este motivo, não confiava 

e inventava que eu estava sempre traindo. Chegava tarde em casa e ainda 

arrumava confusão. O que me chateava era isso, não fazia nada e ainda me 

estressava, chegava em casa me ameaçando me xingando, isso me deixava 

cada dia mal, chegou um momento que fiquei abalada psicologicamente, 

queria que tudo isso acabasse. Uma pessoa que faz isso depois de velho só 

pode ser burrice. Queria ir embora, mas não tinha para onde ir, como eu iria 

trabalhar se meu emprego ficava aqui? Mas mesmo antes de começar a usar 

era agressivo, a droga apenas fez ser mais frequente né. 

 

A mesma conta que no outro dia nada acontecia, vivia normalmente até que saísse e 

acabasse usando a droga. Nestas conversas tive a informação que ele podia passar semanas sem 

usar e ficava tudo tranquilo em casa, bastasse usar uma vez que esse tipo de comportamento 

acontecia, para ela “era só usar”. 

Durante a conversa sobre a sua experiência com as ocorrências de agressões físicas antes 

do consumo da cocaína, perguntei sobre os atos violentos pós usar a droga. Se ainda acontecia 

agressões físicas. A mesma contou que havia bastante tempo que não acontecia, mas as pressões 

psicológicas, sim. Muitas vezes teve que sair correndo de casa e dormir na casa de um parente, 

porque aconteciam ameaças e ela tinha medo do marido as cumprir. 

O consumo de bebidas alcoólicas e o uso de substâncias químicas para o senso comum 

estão associados a violência doméstica. Como também para este grupo estudado: segundo a 

esposa a origem dos comportamentos violentos prove do consumo de drogas. Mas a 

dependência química a agressão não é vista em todos os casos, como veremos a seguir com o 

relato do grupo B. 

 

Só fui descobrir que meu marido usava droga quando ele chegou em casa e 

ficou agitado, acendia todas as luzes da casa e apagava, igual doido mesmo. 

Dizia que tinha gente o vigiando e estavam atrás dele. De começo não entendi 

que ele estava drogado, então fiquei com medo, só fui perceber mesmo que 

ele estava drogado quando ele começou a ter alucinações e dizer que tinha 

palhaços no quintal, coisa de doido.’’ Perguntei de onde ele tinha tirado isso 

e nada dele falar, passou a noite toda acordado assim e se escondendo eu 

também não dormi fiquei com medo dele fazer alguma coisa. Quando 

amanheceu e tudo tinha passado ele resolveu contar o que tinha acontecido. 

Disse que vendia a cocaína para os traficantes e resolveu cheirar tudo e ficou 

daquele jeito lá, falou que escondia dentro de casa e eu nem sabia fui saber 

através dele, quando resolveu falar. Ele nunca me tratou mal, pode ter sido 
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por isso que não percebi, agia normalmente. Graças a deus que parou de usar 

isso poderia ter mudado depois de um tempo. 

 

A esposa do grupo B conta que realmente nunca percebeu nada, ele chegava tranquilo 

dentro de casa agia normalmente, trabalhava e nunca deu a entender que tinha vícios. Para ela, 

escondia bem só foi descobrir junto com a família que ele era viciado depois desse episódio e 

pelo fato dele ter criado uma dívida com os traficantes após usar toda a droga que servia para a 

circulação. A mesma conta que ele usou tudo em um dia só, dessa forma o local que ele escolheu 

para esconder dentro de casa tinha pego chuva e melou a droga, então ele resolveu consumir 

tudo. 

 

(...) os traficantes tiveram aqui em casa procurando por ele, eu disse que ele 

não estava, ficaram insistindo que eu falasse onde ele tava e eu falei que não 

sabia, não tinha o visto. Tinha cinco homens dentro do carro um deles 

resolveu falar, deixa ela pra lá depois voltamos aqui, mas disse que era para 

avisar a ele e mandar ele subir no morro porque tinham que resolver com ele. 

Fiquei nervosa e com medo, com certeza iriam matar ele, ele estava devendo 

800 reais ao tráfico, não tinha esse dinheiro teve que pedir ajuda a família, 

ele não podia entregar se tivesse ido com certeza estaria morto agora. Outra 

pessoa teve que ir. Foi aí que ele contou que já usava a um tempo e até 

traficava. Depois disso teve que sair daqui e foi morar em outro lugar, agora 

ele não usa mais tá na igreja é pastor. 

 

Como dito acima a influência da religião na vida de alguns dependentes químicos é 

fundamental para manter o corpo limpo das substâncias. A religião ajuda na função de 

comprometimento para se manterem fortes, para permanecer no objetivo de estar limpo dando 

suporte emocional “Em se tratando especificamente da dependência química a fé, a crença em 

Deus, os preceitos apreendidos, tendem atuar como uma forma de equilíbrio, pois ajuda no 

processo de recuperação” (OLIVEIRA apud SOUZA, 2015, p.95). 

Para o Adicto, Deus o salvou da vida mundana, do resgaste do mal da influência 

demoníaca sobre o indivíduo. Este foi uns dos argumentos para a explicação do contato com a 

droga, a influência demoníaca e o dinheiro fácil que são frutos dessa influência do mal. Quem 

usa a droga (cocaína) não tem deus no coração, precisa chegar mais próximo de Deus. Esta foi 

a frase dita da mulher do ex dependente químico do grupo B. “Hoje ele está a salvo”. 

Através de uma entrevista online obtive um relato de dependência e a influência da religião 

para o afastamento da dependência química. O filho do casal conta sobre sua versão acerca do 

vício de seu pai, este relato foi retira do questionário que fiz pela internet a tentativa de obter 

mais relatos sobre familiares com parentes dependentes químicos. 

 

(...) tipo a história é longa e não sei os detalhes. já me contaram, mas não 

quis guardar tudo, mas quem foi o usuário mais próximo de mim foi meu pai, 
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eu ainda era criança... Ele trabalhava muito, inclusive em alguns momentos 

em dois empregos. mas praticamente gastava todo o dinheiro nas drogas. Ele 

nunca deixou faltar nada em casa porque sempre teve postura de homem (Foi 

a educação que ele recebeu de meu avô) também nunca destratou minha mãe 

ou eu e meu irmão, mas ele chegava em casa todo largado, não conseguíamos 

investir na compra de alguma casa ou outras coisas (morávamos em uma casa 

ao lado dos meus avós a casa foi cedida por eles). Minha mãe ficava muito 

decepcionada com ele, ela passou por momentos muito difíceis com ele e 

quase se separou, não sei te contar os momentos que foram, ele também 

acabou se envolvendo em muitas brigas em barracas etc. sempre com pessoas 

de fora de casa., já foi baleado e quase morreu por causa disso... já quase 

matou também... deixou de passar vários momentos com a família por causa 

disso. (Aylton 23 anos.) 

 

O caso da família do Grupo C é totalmente divergente das duas primeiras famílias. A 

única coisa que os torna semelhantes são o fato de que o pai é a figura que consume a droga. 

Está foi a única semelhança que consegui captar, a predominância do consumo masculino no 

uso da cocaína. No caso do pai do grupo C, o primeiro contato com a droga foi extremamente 

diferente em relação ao grupo A. Neste caso, o contato inicial da droga foi com 38 e continua 

a consumir a droga. Do grupo B foi com 35 anos parando de consumir com 37 anos, atualmente 

está com 40 anos. E o Grupo C com 17 anos e segue consumindo atualmente com 22 anos. Com 

o questionário retirado online o contato inicial foi a partir dos 30 anos parando de consumir 

com 38 anos. 

A família do grupo C é composta por um casal jovem, a mulher tendo 23 anos e o marido 

22, pais de uma criança de 2 anos. Quando questionada acerca do uso do marido, a mesma conta 

que ninguém da família dela sabia que ele era dependente químico, que ela escondeu isso de 

todos e que não pretendia contar, até que numa briga entre eles o marido resolveu contar. E 

contou para toda a família que estava presente numa festa, onde estava sua avó, sua mãe, seu 

pai, primos, tios e que foi vergonhoso ter que passar por aquilo. “G” conta que seu marido saiu 

gritando para todos: “Uso cocaína mesmo, G quer esconder mais vou falar!” 

O objetivo da revelação não seria se livrar deste fardo e sim para chatear a mulher que 

não queria que isso fosse revelado. E por ter pedido a ele que não usasse naquele dia. Perguntei 

então se ele agia de forma agressiva e por isso ela queria que ele não usasse. Me contou que na 

verdade ele não era agressivo, sempre ficava mais calmo, mas o que ela queria mesmo era que 

ele parasse de usar e que a briga foi por isso, pela exigência dela que ele não use mais em 

nenhum ambiente. 

Perguntei como soube do consumo do marido e como ela se sentia em relação a este consumo 

da cocaína. 
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(...) quando eu comecei a namorar não sabia que ele era usuário, nunca me 

contou, mas durante nosso relacionamento ele usou e me ofereceu, eu aceitei 

queria experimentar, depois disso começamos a usar cocaína juntos. Quando 

queríamos comprávamos era uma sensação diferente, parecia que deixava 

tudo melhor principalmente sexualmente. Foi aí que ele me contou que usava 

desde quando tinha 17 anos e que fazia junto com seu pai e seu tio. Eu comecei 

a achar que já estava usando muito e comecei a me incomodar com isso então 

resolvi parar. Depois disso fiquei grávida aí mesmo que não queria saber 

mais disso, comecei a achar muito errado. Queria que ele parasse com isso, 

mas ele nunca parava. Ele nunca foi agressivo comigo, pelo contrário ficava 

mais calmo, me tratava bem. mas eu não queria mais isso, quando brigamos 

ou ele ficava sozinho eu sabia que ele iria lá comprar, minhas brigas agora 

com ele são sobre isso, eu peço para ele parar de usar ele não para e mente 

para mim dizendo que não comprava, mas eu sabia que sim aí mesmo que 

ficava mais puta.’’ Ele não me tratava mal, mas sei que depois de um tempo 

de uso isso pode mudar, tenho medo porque vejo ele arrumando confusão vai 

que fica agressivo se continuar usando depois de um tempo e isso endoida 

minha cabeça. (Relato Esposa Grupo C) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas falas dos grupos entrevistados observamos vários estigmais sociais penetrados 

dentro desses grupos familiares, estigmas estes construídos pela negativação das drogas: o 

medo dos usuários de cocaína se tornarem agressivos; de acontecer algo mais grave aos 

parentes; da dependência aumentar; da perda do emprego; da venda dos objetos de suas casas; 

ricos à saúde, como riscos de uma overdose em casos de consumo irresponsável; das sequelas 

da droga - estes foram alguns dos medos que escutei nos discursos de cada grupo. 

A renda socioeconômica dos grupos pesquisados é baixa, e são todos com baixa 

escolaridade, apenas um com o ensino médio completo, e exercendo profissões autônomas. 

Uma vez que todos os grupos que aqui pesquisei são formados por moradores de bairros pobres 

de Itaboraí, pela imagem pejorativa construída e pelos perfis dentro de um grupo social já 

marginalizado socialmente, acabam eles sendo grandes alvos policiais em casos de fragrante 

com posse de alguma droga no local. Pelo sistema penal insuficiente estes correm riscos de 

serem tomados como “traficantes”, quando são apenas usuários. Como dito nos capítulos 

iniciais em relação a lei antidrogas do Brasil, sua aplicação se dá são de forma subjetiva, 

dependendo de circunstância do local e do flagrante e principalmente dependente da palavra 

das autoridades e do caráter do policial. Correm o risco de serem presos e ficarem dentro de 

uma prisão por até 15 anos. 

Este sistema seletivo no Brasil está atingindo e prejudicando apenas uma camada da 

sociedade, a classe pobre, quando se entra no debate sobre as incongruências dessa lei, nota-se 

ainda a permanência de um modelo que viabiliza a higienização da população pobre. Isto não 

se dá nos bairros de classe média e alta. Portanto aqui não busquei aprovar ou reprovar o 

consumo de drogas ilícitas e sim demonstrar que o modelo antidrogas no Brasil é um modelo 

de exclusão e de produção de indivíduos invisíveis que sofrem com essas artes de governar do 

Estado brasileiro. Assim, esse modelo punitivista e repressivo não sustenta mais, o combate às 

drogas nesse molde nunca será de fato efetivo ou eficaz. 

Enquanto o extermino for da camada mais pobre na visão idealizadora de um combate 

a violência produzida pelo tráfico de drogas e sendo legitimamente efetivadas por todas as 

linhas de produções, continuaremos referende dando uma política como Nilo Batista já 

sinalizou: política criminal com derramamento de sangue. Em suma, o Estado não busca uma 

solução, mas a manutenção de um modelo de ascensão elitizada e patriarcal. 
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