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RESUMO 

 A presente dissertação propõe avaliar difícil trajetória de implementação dos aspectos 

preventivos expressos na Política Nacional Antidrogas brasileira (PNAD) e seus desafios 

imediatos tomando por base metodológica a análise qualitativa e bibliográfica das normativas 

que regimentam o Sistema Nacional Antidrogas (SISNAD), o Relatório da Secretaria 

Nacional Antidrogas (SENAD) que efetuou o Mapeamento das instituições governamentais e 

não-governamentais de atenção às questões relacionadas ao consumo de álcool e outras 

drogas no Brasil - 2006/2007, a autonomia político-administrativa dos entes Federados e 

algumas bibliografias sobre o tema. A pesquisa buscou vislumbrar os entraves institucionais e 

a pluralidade de interesses dos atores envolvidos neste processo e a natural dificuldade de 

implementação de uma política de prevenção de dimensão macro como a da PNAD que 

depende, para sua concretização, da adesão voluntária dos agentes públicos, das instituições e 

dos demais membros da sociedade. Objetivou-se, assim, revelar a dimensão política contida 

nas entrelinhas da proposta preventiva da PNAD, bem como sua trajetória, desafios e 

dificuldades de implementação. Em suma, traçar a “avaliação política da política”, conforme 

Lobato (2004), a “inclusão, pela avaliação, do conteúdo substantivo da política, seus 

princípios orientadores, explícitos ou não”. Conclusão: A preocupação social com o 

dependente químico foi utilizada de forma racionalizada pelo Estado que passou a gerenciar o 

discurso preventivo com a PNAD, sem, contudo assumir o ônus de auxílio à população que 

vive a mercê da “droga” ou do tráfico. Com a responsabilidade compartilhada, a União 

repassou para os demais entes federados e para a sociedade o ônus da prevenção, escolhendo 

a confortável posição de gestor, deixando, contudo as ações de real implementação para os 

poderes locais que, ou não têm interesse, ou não dispõem de condições ou de conhecimento e 

consenso para fazê-lo. Constata-se que os aspectos preventivos da PNAD permanecem 

simbólicos, dentro da perspectiva de Hill (2006). O trabalho preventivo continua sendo 

efetuado, de fato, pelas ONGs conforme demonstra o Mapeamento do SENAD. A cidadania 

não se consolida apenas através de discursos nem tão pouco as políticas sociais. A dimensão 

preventiva ainda constitui um dever ser, distante quimera do mundo do ser que pretende 

regular sendo de fato um discurso público simbólico usado como instrumento ideológico para 

legitimar o avanço do controle social do Estado aos aspectos antropológicos do ser.  

 

Palavras chaves: drogas, prevenção, política, direitos e cidadania. 
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ABSTRACT 

This study proposes to evaluate difficult path of implementing the preventive aspects 

expressed in the Brazilian National Drug Policy (PNAD) and its immediate challenges while 

building on the methodological and qualitative analysis of the normative literature that 

regiment the National Anti-Drug (SISNAD), the Report of the Secretary National Anti-Drug 

(SENAD) who made the mapping of governmental institutions and non-governmental 

attention to issues related to alcohol and other drugs in Brazil - 2006/2007, the political and 

administrative autonomy of the federated entities and some bibliographies on the subject. The 

research sought to discern the institutional barriers and the plurality of interests of actors 

involved in this process and the natural difficulty of implementing a policy to prevent macro-

scale such as the National Household Survey which depends for its realization, the voluntary 

membership of public officials, institutions and other members of society. The objective is 

thus to reveal the political dimension of the proposal contained in-between the Preventive 

PNAD, as well as its history, challenges and difficulties of implementation. In short, to trace 

the "political assessment of the policy" as Lobato (2004), "inclusion, for the evaluation of the 

substantive content of policy, guiding principles, explicit or not." Conclusion: The social 

concern with the drug addict was used on a rationalized by the State which will manage the 

discourse of prevention to the PNAD, but without assuming the burden of aid to the 

population living at the mercy of the "drug" or trafficking. With shared responsibility, the 

Union passed on to other federal entities and society the burden of prevention, choosing the 

comfortable position of manager, leaving, however the actions of actual implementation to 

local authorities that either have no interest or not conditions or have knowledge and 

consensus to do so. It appears that preventive aspects of PNAD remain symbolic, from the 

perspective of Hill (2006). The preventive work is still done, in fact, as shown by the NGOs 

Mapping SENAD. Citizenship is not consolidated only through speeches nor social policies. 

The preventive dimension is still a must, apart from the world of illusion that you want to be 

regular is actually a symbolic public discourse as an ideological tool used to justify the 

advancement of social control to the anthropological aspects of the state of being.  

 

Keywords: drugs, prevention, policy, rights and citizenship. 
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Introdução. 

Falar em dependência química não é tarefa fácil, ante a imprecisão e vagueza dos 

(pré)conceitos, às questões de poder, de controle econômico, social e moral que, notadamente 

invadem o tema. No contexto de hegemonia dos princípios neoliberais e de adesão à crença na 

globalização, tem se declarado legitima a violência do Estado frente aos cidadãos em nome da 

“guerra antidrogas”, com invasão de territórios, subordinação de soberanias, em nome 

daquelas que se arrogam com a finalidade de combate ao narcotráfico. Da mesma forma, a 

questão integra agendas das instituições da sociedade civil, uma vez que as “drogas”
1
 têm sido 

apontadas pela ONU como a grande vilã responsável pela violência que corrompe a cidadania 

e coloca em perigo o Estado, contraposto pelo "crime organizado".  

Investigar a política oriunda dessa forma de visão constituiu desafio durante todo o 

curso de mestrado. Minha trajetória pretendia, em um primeiro momento focar-se na política 

desenvolvida no município do Rio de Janeiro, através de sua Secretaria Especial de Prevenção 

à Dependência Química - SEPDQ. Pretendia, assim, partir de uma análise micro e comparar a 

política macro, referenciada pela Política Nacional sobre Drogas - PNAD, para descrever as 

peculiaridades e contornos da política local em face de uma referência federal. Comecei a 

caminhada, me inteirando da Política Nacional e contatando a Secretaria Especial, no entanto, 

a Secretaria de referência foi extinta em meados de 2009, quando assumiu novo prefeito no 

município do Rio. Ao que parece, a questão das drogas, por se tratar de uma política de 

governo e não de Estado, não teve peso suficiente para manter aberta a secretaria instalada 

pelo governo antecessor. Diante disso, reordenamos nosso objeto de análise, sem, contudo, 

desconsiderar este fato que também é analisado no capítulo III.  

Porém, das leituras efetuadas e da própria dinâmica apresentada pela política, notei 

que não seria possível uma análise de dinâmica local para abarcar a dimensão macro do 

problema aventado. Nesse sentido redefini o objeto para a problemática central entorno da 

Política Nacional sobre Drogas - PNAD, focada na questão preventiva nela esboçada. A partir 

da análise dos contornos da proposta de prevenção, tornou-se impossível desconsiderar as 

ambigüidades do paradigma preventivo-criminalizante que a cerca.  

                                                           
1
   Entendidas aqui como substâncias psicoativas que causam dependência ou que tenham declarado seu uso e 

comércio ilegal pela autoridade constituída em determinado contexto social e histórico. A expressão de conteúdo 

pejorativo, preconceituoso e polissêmico, infelizmente, é necessária no contexto, embora a abordagem pretenda 

abandonar a questão (pré)conceitual.  



13 

 

Neste texto, apresento algumas considerações sobre o tema a partir da Política de 

prevenção à dependência química no Brasil, tomando como ponto de análise os objetivos 

esboçados, seus reflexos e antagonismos no que tange à implementação.  O foco central de 

análise buscará apontar os contornos do paradoxo prevenção-criminalização do uso de 

psicoativos no país, tendo por referencia a política social estruturada até então. Como o tema é 

composto de várias dimensões (morais, religiosas, médicas, criminalizantes, políticas e 

econômicas), a interdependência destes fatores contribui para a elaboração de um discurso 

repressivo-criminal-estigamatizante, pelo qual, pretendemos, não nos deixar capturar mesmo 

analisando os aspectos normativos e discursivos que empreenderemos; e muito embora, estas 

vertentes tenham que ser exploradas enquanto objeto da análise.   

Conforme salienta Miaille (2002: 07-10), adentrar o conhecimento de um determinado 

objeto pode ser comparado, metaforicamente, à visita de uma casa. Dependendo como o 

morador a mostra ou o vendedor a descreva, poderemos ter uma visão distinta do mesmo 

objeto, indo desde os cômodos mais agradáveis, até a bagunça escondida em algum cômodo, 

ou às rachaduras e infiltrações da estrutura. Pode-se, portanto, ao construir um objeto de 

estudo, descrever sua aparência exterior, vasculhar seu interior ou, ainda, ousar conhecer sua 

estrutura, e, para efeitos de reflexão sobre política social, apontar possíveis formas de 

intervenção. E isto sem cair na posição oposta, que advoga neutralidade na investigação 

cientifica, parcialidade que compromete as questões e as perspectivas que buscam comprovar 

o processo de conhecimento produzido.  

Os resultados de uma pesquisa científica, porém, não podem ser considerados como 

tendenciosos, pois estes, de certa forma, escapam à visão e às hipóteses iniciais, sendo 

referenciados a princípios da lógica formal, através de uma análise dedutiva. A investigação 

que busca uma postura imparcial, porém não neutra, orienta-se pela construção do objeto 

através de marcos teóricos escolhidos pelo investigando e questões preliminares, 

determinando conclusões a serem apontadas no decorrer da análise.  

A perspectiva metodológica do trabalho ora apresentado busca não só descrever 

aspectos extrínsecos da política, como observar seu conteúdo intrínseco, através da análise 

dos dados elaborados nos quadros institucionais do SENAD
2
 e CEBRID

3
, informações e 

                                                           
2
    Secretaria Nacional sobre Drogas, ainda denominada como anti drogas em sites no google. 

3
   Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas da UNIFESP, entidade parceira do SENAD, cujo referencial 

teórico é por este referenciado. 



14 

 

contribuições de pesquisas de doutrinadores sobre o tema. Neste percurso procuro entender 

qual é a política por detrás da política, refletindo sobre sua trajetória de evolução, elaboração 

e implementação, suas deficiências e contraposições, além de seus reflexos sociais, políticos e 

ideológicos. Em suma, ao traçar a “avaliação política da política”, conforme Lobato (2004), se 

torna possível, no decorrer da análise, incluir, pela avaliação, o conteúdo substantivo da 

política, seus princípios orientadores, explícitos ou não. 

O uso de substâncias psicoativas não é algo novo. Ao contrário do que supõe o senso 

comum, o homem às consome quotidianamente, sendo seu uso, abuso ou tolerância distinto, 

fruto da construção social predominante em cada momento histórico e grupo social. Porém, a 

preocupação com os efeitos da dependência e a criminalização das condutas relacionadas ao 

cultivo, venda e consumo de certas substâncias, qualificadas pelo Estado como ilícitas, têm 

seu ápice na metade do ultimo século, como veremos no decorrer do primeiro capítulo.  A 

compreensão da questão da prevenção à dependência enquanto objeto de conhecimento da 

presente análise, requer um estudo reflexivo das confluências de certos fatores socio-

históricos que a produziram contextualmente, exercício que permite aproximar-se de algumas 

das implicações futuras. Essa demarche visa criar condições para analisar o fenômeno da 

dependência como dotado de articulações múltiplas, refletindo as condições de sua existência 

e sua relação com o contexto da vida social que lhe dá sentido.  Como menciona Batista 

(2003: 72), "alma, olho e mão. As formas do saber são sempre e indubitavelmente locais, 

inseparáveis de sua vida concreta, de sua história". Inspirada nesse olhar, busco trazer ao texto 

no capítulo I, não só uma análise biopsicossocial da dependência, bem como dos discursos 

repressores, por seus liames histórico-politico-econômicos. 

Sabemos que nos aventuramos por um rio caudaloso, insinuante que deságua num mar 

de infinitas divagações. Assim, para que não nos percamos nestas águas, em razão da 

complexidade do tema e da dificuldade em elaborar respostas a todas as suas implicações, 

utilizaremos como bússola na navegação conceitual-teórica, dar resposta às seguintes 

indagações: Como o problema da dependência química emerge na esfera pública, 

desencadeando uma política "preventiva" sem, contudo, dispor de instituições e operadores 

capacitados para discutir, avaliar, elaborar e implementar tal política social? Podemos afirmar 

que a política preventiva sobre dependência, tal como está desenhada, gera um paradoxo, se 

levarmos em conta os agentes que foram escolhidos para implementá-la? A partir da eleição 
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da responsabilidade compartilhada esboçada na PNAD
4
, o que o Estado buscou foi apenas 

constituir uma política discursiva de legitimação? É possível concluir que a Política nos 

moldes em que se apresenta acaba por reforçar, ampliar e legitimar o viés criminalizante da 

conduta do dependente, a persecução penal e a violência institucional contra as classes mais 

desfavorecidas no Brasil? Contribui a Política analisada para aprofundar o medo corporificado 

em seus textos e legitimar a violência institucionalizada, através de discursos hegemônicos 

que estabelecem a dependência e a droga como um mal em si mesmo? Em sendo assim, essa 

política se constitui um mecanismo ativo de cidadania? 

O que se pretende demonstrar é a existência de um nexo causal entre o senso comum 

teórico conceitual estigmatizante
5
 sobre o problema das "drogas" e a elaboração de uma 

política ainda inadequada à questão da prevenção da dependência química, que gera reflexos 

muito mais danosos à sociedade que o problema em si. Eis o foco central da abordagem do 

capítulo I ao refletir acerca dos discursos sobre “drogas” que estão em voga. Neste capítulo 

destaco a necessidade da construção de um novo olhar, uma atitude transitiva nos discursos 

sobre prevenção. 

Os medos e as angústias que assolam a sociedade, os estigmas que associam pobreza, 

crime e uso de psicoativos tendem a ser empecilhos para que se desenvolvam novas 

possibilidades de visão acerca da prevenção. Por este motivo, o capítulo II buscará 

(des)construir o senso comum que permeiam esse olhar. Sem desconhecermos a dificuldade 

conceitual acerca da modernidade e pós-modernidade, buscamos centrar essa discussão na 

modernidade, enquanto construção filosófica, pois é nela que surge a necessidade de 

individualização do sujeito nas cidades, para que sua conduta seja alcançada pela norma 

jurídica que estabelece as condutas lícitas e ilícitas dentro do Estado de Direito. Não se pode, 

contudo, ignorar que trata-se de um recorte escolhido a fim de permitir o desenvolvimento da 

análise no Brasil, da política que surge como resposta ao medo das “drogas”. 

Nesse segundo capítulo, demonstro, também, que a ausência de instituições públicas 

                                                           
4
  Política Nacional Anti-drogas (ou sobre drogas, como foi renomeada). 

5
 Por senso comum (ou de conhecimento vulgar) teórico conceitual estigmatizante, referimos a primeira suposta 

compreensão valorativa negativa de mundo ou de determinados grupos, resultante da herança fecunda de 

preconceitos e estigmas de um grupo social e das experiências atuais que continuam sendo reproduzidas como  

verdades, sem questionamento crítico. O senso comum descreve as crenças e proposições criminalizantes de 

determinados sujeitos como resultado de um processo de normalidade ou naturalização, sem depender de uma 

investigação detalhada para alcançar verdades mais profundas. Como diria Chicó, na obra de Suassuna (O Auto 

da Compadecida): “porquê eu não sei, só sei que foi assim”. Ou ainda, acrescentaria: “O doutor disse que foi 

assim”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
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dotadas de pessoal com competência sobre o problema da dependência, (isto é, que operem 

além do senso comum moral-teórico estigmatizante sobre o usuário de psicoativos), faz com 

que a política seja inadequada ao fim a que se propõe, ampliando de forma catastrófica o 

problema. Também demonstro como a eleição de entes administrativos coercitivos, 

inadequados para trabalharem a questão, reforça a ampliação da esfera de controle do Estado 

e não, a de prevenção ou saúde pública, embora o discurso seja no sentido de que se tem 

investido em prevenção e saúde. Tanto é que o problema acaba sendo objeto de persecução da 

polícia - militar/civil/forças especiais/federal/BOPE e todo tipo de Tropa de Elite ou 

Caveirão
6
 - e das forças armadas (muitas vezes ocupando morros e comunidades, em uma 

verdadeira cena de guerra, com seus soldados despreparados para trabalharem com população 

em tempo de paz eis que treinados para a guerra e o combate).  

Ao analisarmos os aspectos estruturais da política no capítulo III, traçamos a evolução 

normativa que a precedeu, bem como seu atual desenho institucional. No decorrer do capítulo, 

observamos que, também na esfera judicial, o problema de implementação não difere, pois o 

judiciário, ante a mesma ausência de especialistas na área, está sem referências para 

implementar as medidas educativas da nova norma com relação aos usuários das drogas tidas 

ilícitas e aos alcoolizados pegos nas operações de bafômetro, ultimamente apelidadas, na 

cidade do Rio de Janeiro, como Operação do Balão ou BOLS
7
.  

Não menos importante é o fato de que a política é considerada como de Segurança 

Nacional e que a Secretaria responsável pela Política sobre Drogas no Brasil, (SENAD
8
) está 

ligada diretamente ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República tendo 

como Secretário um General aposentado. No entanto, como se verá no terceiro capítulo, a 

estrutura de prevenção deixa o setor de saúde e educação deveras desprotegido, sem apoio ou 

incentivos, recaindo aos municípios (CAPSad
9
, quando existem) e à sociedade (Ongs, igrejas, 

grupos de apoio), o ônus de elaborar a implementação da política. Essas reflexões serão 

demonstradas também no enfrentamento das dificuldades de implementação da política, 

                                                           
6
 http://www.diariodeumpm.net/2008/09/02/os-novos-caveiroes-da-policia-militar-do-rio-de-janeiro (consultada 

em 01/08/2010) 
7
 http://twitter.com/leisecarj.  

8
  Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (atual denominação, eis que a anterior referia Anti Drogas). 

9
  Centros de atendimento psicossocial a álcool e drogas. Tais núcleos, além de pequenos, com deficitária infra-

estrutura e poucos profissionais habilitados para o tema, comportam um número reduzido de pacientes para 

atendimento, não possibilitando acesso amplo à saúde para os portadores de dependência, que concorrem com 

portadores de doenças do trato psicológico, o que reduz ainda mais as vagas de atendimento no setor público de 

saúde. 

http://www.diariodeumpm.net/2008/09/02/os-novos-caveiroes-da-policia-militar-do-rio-de-janeiro
http://twitter.com/leisecarj
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tomando em conta o cruzamento e a análise crítica dos dados estatísticos do SENAD e 

CEBRID e os relatos da UNODC
10

. 

Neste sentido contribuem os dados sobre as baixas na guerra contra as drogas (mortes 

e violência institucional/privada), que são maiores que as mortes e/ou violências geradas pelo 

consumo de psicoativos, comparados, por alguns autores, às baixas de algumas guerras 

civis
11

. Estes dados se analisados em contraponto às estatísticas oficiais sobre dependência 

química no Brasil e no mundo, não justificam a “guerra às drogas” na proporção e violência 

como a mesma se desenvolve. Segundo Karam (2009:41), o que acabou com os gângsteres 

nos EUA não foi a Lei Seca, mas o seu fim.  

Finalizo esta introdução ressaltando que para viajar até esta Ilha desconhecida, 

parafraseando Saramago (2004), será necessário que o viajante se desfaça, primeiramente, da 

bagagem de conhecimento que pressupõe possuir. Eu mesma, quando iniciei a pesquisa, 

dotada deste senso comum supostamente teórico, não imaginava as implicações, os múltiplos 

fatores ligados ao problema que buscava investigar. Somente com o desenvolvimento da 

pesquisa que agora apresento, pude perceber que, como bem refere Corrêa (1999: 19),  

"não há verdades absolutas nem dogmas irrefutáveis [...]. A busca de novas verdades 

pressupõe espíritos desarmados, pois a construção do saber implica constantes 

reformulações, que de forma alguma significam abdicar dos princípios e valores 

fundamentais que nos norteiam a jornada. O que conta, em última análise, é a vida, 

vivida na plenitude de nossas limitações."  

 Para entender a dependência é preciso, portanto, despir o senso comum, e, aos moldes 

socráticos, lembrar de que só sabemos que nada sabemos, para, a partir de uma análise crítica 

das leituras, da investigação, dos cursos, conversas, seminários, diálogos com usuários de 

substancias lícitas e ilícitas, com experts no tema, vislumbrar um novo horizonte de 

conhecimento. Nesse sentido, ao leitor faço o convite de que, dispondo-se à questionar o 

senso comum, considere a análise, os dados colhidos e as reflexões elaboradas na presente 

dissertação de conclusão de Mestrado. Ao final da viagem, nos encontraremos, quem sabe, 

um pouco mais lúcidos para tratar do problema das substâncias que nos anestesiam, mas que 

também bloqueiam nossa lucidez. E, por tais condicionantes, ampliam nossa criatividade e 

fantasias, mesmo que jamais as tenhamos usado para conhecer de seus potenciais efeitos. 

Enfim, não só as "drogas" lícitas ou ilícitas inebriam. 

                                                           
10

 Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crimes. 
11

 Ver Karam (2009), Velho (1994), Zaluar (2006), Batista (2003, a e b), D'Elia Filho (2009), Flauzina (2008), 

etc. 
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Capitulo I 

1. Educar para a autonomia ou prevenir o impossível? Por um discurso democrático 

sobre as drogas. 

 Quando nos deparamos com a questão "drogas", o senso comum nos remete a uma 

noção pejorativa, desqualificadora, que ignora a reflexão sobre a substância (objeto de 

análise) e a relação desta com a sociedade onde a mesma se insere, para ressaltar valorações 

de licitude ou ilicitude de seu uso, moralidade ou imoralidade a ela atribuída Diante dessa 

forma de visão, corremos o risco de afirmar, equivocadamente, que ela é um mal em si, como 

ressalta o provérbio popular: "Se droga fosse boa, não teria esse nome". Por este viés, que 

ignora os atributos da linguagem ou da simbologia do que se busca compreender, o mundo é 

apreendido pela dualidade (bom/mal, feio/bonito, certo/errado, legal/ilegal), negado como 

objeto de reflexão. “Droga” é uma droga e ponto final! “Droga” faz mal! “Droga” impede a 

autonomia dos indivíduos! Mas o que nos leva a estas “certezas” propagadas?  

 Warat (2004, b: 215) nos lembra de que é necessário compreender o outro, as condutas 

e os sistemas sociais como uma construção coletiva, da qual decorrem representações 

simbólicas que buscam tornar possível a comunicação e a linguagem, o entendimento, a 

mediação entre os indivíduos e o mundo que os cerca. Estes significados assim construídos, 

por vezes, se tornam a própria encarnação de nossos temores e, assim, se distanciam do 

objeto que representam ou do problema que tentam designar. Assim, não se pode ignorar que 

diversos (e muitas vezes divergentes) são os aspectos ideológicos, políticos, econômicos, 

sociais e históricos refletidos na construção epistemológica que se apresentam nos símbolos 

que usamos para explicar o mundo e a nós mesmos, principalmente quando abordamos a 

questão do uso de psicoativos.  

As visões estigmatizantes da “droga” que circundam o imaginário social, muitas 

vezes, acabam ignorando que essa descrição do objeto pode variar, em razão da forma de 

visão do observador, do usuário, do lugar, do tempo, do espaço e da sociedade em que se situa 

esse objeto. Na pesquisa bibliográfica desenvolvida no decorrer dessa dissertação de mestrado 

foi possível observar que no Brasil, apesar de existirem novas formas de visão sobre o uso de 

psicoativos, ainda se alastram (e tentam manter-se) as correntes de pensamento que 

demonizam a substância e seu uso. Isso nos levou a indagar qual o mecanismo responsável 

para reprodução dessa simbologia e quais os motivos que mantém essa visão dicotômica do 
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mesmo objeto. Em resposta a esse questionamento, encontramos em Bourdieu (2005: 209) e 

na sua elucidação sobre o papel destes topoi na fixação da simbologia e dos valores 

ideológicos dominantes na formação cultural das sociedades: 

"[...] A cultura não é apenas um código comum nem mesmo um repertório comum 

de respostas a problemas recorrentes. Ela constitui um conjunto comum de 

esquemas fundamentais, previamente assimilados, e a partir dos quais se articula 

segundo uma 'arte da invenção' análoga à da escrita musical, uma infinidade de 

esquemas particulares diretamente aplicados a situações particulares. Os topoi não 

são apenas lugares-comuns mas também esquemas de invenção e suportes da 

improvisação". 

 A educação como mecanismo de assimilação/disseminação/construção do 

conhecimento coletivo, ao assentar-se nesta ou naquela matriz teórica, ou topoi
12

 (construídos, 

formulados e eleitos através de uma representação embasada na idéia de uma hierarquia do 

conhecimento), sedimenta certo número de perfis epistemológicos, que, se incontestados, 

acabam por se tornar dogmas que impedem ou dificultam a discussão e a compreensão menos 

restrita de determinados temas. A questão da dependência química, seus reflexos e o alcance 

da criminalização, por exemplo, é tocada por esse mister. Nela encontramos tabus, 

preconceitos, vasta carga (i)moral e a alusão de um medo coletivo que, na verdade, em certas 

situações, não têm outra razão de ser que a reprodução do conhecimento sobre topois, os quais 

não se sustentam diante de uma análise racional das conseqüências sociais nefastas da guerra 

travada contra o suposto "mal".  

 Este conhecimento produzido baseado no que Bourdieu (2005: 209) denominou como 

"saber verbal", não é outra coisa que o reconhecimento dos resultados já formulados dos 

esquemas dominantes de pensamento, os quais se tornam, muitas vezes, empecilhos à reflexão 

e à modificação do topoi. De fato, isso acaba por formar um sistema acrítico de conhecimento 

do senso comum. Conforme ainda Bourdieu (2005:209),  

"[...] pode-se supor que cada sujeito deve ao tipo de aprendizagem escolar que 

recebeu um conjunto de esquemas fundamentais, profundamente interiorizados, que 

servem de princípio de seleção no tocante às aquisições ulteriores de esquemas, de 

modo que o sistema de esquemas segundo os quais organiza-se o pensamento desse 

sujeito, deriva sua especificidade não apenas da natureza dos esquemas constitutivos 

e do nível de consciência que operam. [...]" 

 O que Bourdieu e Warat nos denunciam faz revelar a construção de padrões sociais 

                                                           
12

    Uma verdade incontestável, uma representação de um conhecimento que permite que sejam fornecidos aos 

sujeitos, pontos de apoio a partir dos quais se desencadeará seu desenvolvimento com certa "segurança" ante ao 

que ele desconhece.  
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que se contrapõem à relativa autonomia do sujeito ou à criação, à criatividade e à 

possibilidade de alternativas não comungadas pela maioria. No caso em que estamos 

mergulhados, rever as balizes ou topois que contribuem para a endemonização das "drogas" e 

de seus usuários é questão necessária quando se fala em política de prevenção, para não 

agirmos referenciados à pergunta: - Estamos prevenindo o quê mesmo? O que estamos 

buscando realmente, qual a realidade e os reflexos de um combate que não permite o debate 

democrático sobre a questão? E tão pouco facilita a expressão das diferenças de visão sobre o 

objeto. 

 A dificuldade da pesquisa na área está exatamente no risco de perder o barco na 

corredeira do senso comum criminalizante do uso ou, o deixar descer para o mar aberto da 

liberdade (sem questionar se existirão ou não conseqüências do livre uso de psicoativos). 

Nesse sentido, é árdua a tarefa para que evitemos os extremos. Alerta-nos Velho (1994: 28) 

sobre este perigo, lembrando que um cientista social deve, ao verificar o tema com rigor, 

lembrar dos ensinamentos da antropologia e proteger-se de "visões preconceituosas e 

etnocêntricas" dentro de uma dimensão cultural. Para ele,  

"[...] A noção de cultura valoriza a rede de significados, a construção social da 

realidade, a identificação do arbitrário e a percepção das diferenças de visão de 

mundo e estilo de vida [...] buscar entender não só as diferenças entre sociedades, 

mas [...] a heterogeneidade interna das sociedades complexas e contemporâneas 

como a brasileira".  

  Nesse sentido a cultura seria uma espécie de lente pela qual vemos o mundo, 

conforme nos ensina Laraia (2009: 67). Não podemos, portanto, ao analisar a questão das 

“drogas”, esquecer que a cada homem, a cada cultura, correspondem lentes diferenciadas 

embasando posições e visões diferentes (micro/macro). Tão pouco, podemos ignorar que 

dentro de uma mesma sociedade existem formas diversas de participação política no processo 

cultural. Então, por que discriminamos o outro, aquele que não segue o padrão estabelecido 

no discurso de hegemonia local? Para Laraia (2009: 67/68), 

"Nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos 

condicionou a reagir depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que 

agem fora dos padrões aceitos pela maioria da comunidade. Por isso, descriminamos 

o comportamento desviante. Até recentemente, por exemplo, o homossexual corria 

risco de agressões físicas quando era identificado numa via pública e ainda é objeto 

de termos depreciativos. Tal fato representa um tipo de comportamento padronizado 

por um sistema cultural. Esta atitude varia em outras culturas. [...]". 
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 Ver o mundo através dos topois e de sua cultura tem conseqüências pontuais: pois o 

homem acaba considerando seu modo de vida o mais correto, o mais natural. Tal visão, 

fundamentada na hierarquização entre dominante ou dominado, descamba para o preconceito 

social que, na visão de Prado & Machado (2008: 67), pode ser entendido como importante 

instrumento de manutenção hierárquica entre grupos sociais, mas também como legitimação 

da inferiorização social, muitas vezes consolidada, através da violência ou do ódio de uns 

sobre os outros. Assim, para os autores,  

[...] Se há um elemento paradoxal no preconceito é que ele nos impede de 'ver' que 

'não vemos' e 'o que é que não vemos', ou seja, ele atua ocultando razões que 

justificam determinadas formas de inferiorização históricas, naturalizadas por seus 

mecanismos. Em outras palavras, o preconceito nos impede de identificar os limites 

de nossa própria percepção da realidade". (Prado & Machado: idem, ibidem). 

  Sabemos, no Brasil, o que o etnocentrismo e o preconceito significaram para os índios 

e para os afros descendentes aqui escravizados. "Criaturas sem alma", diriam alguns 

desbravadores. Vera Malaguti Batista (2003, a) nos lembra do massacre aos escravos Malês, 

na cidade de Salvador, simplesmente pelo fato de que estes, por serem de origem muçulmana 

e por saberem ler e escrever acabaram, conseqüentemente, representando perigo à auto-

segurança dos brancos dominantes, colocando em xeque sua superioridade, já que estes eram, 

em grande maioria, analfabetos. Para ela, sociedades autoritárias, desiguais, que se 

fundamentam em processos de violência hierarquizada, não suportam o encontro com o outro. 

"Sem a ordem, o caos é a morte"
13

. Nesse sentido, permitir a produção da subjetividade em 

sociedade marcada pela colonização, tolerar os hábitos nativos das classes dominadas, tudo 

isso levaria à desordem; seria a entrada do caos como portador da destruição.  

 O etnocentrismo (Laraia), as dicotomias entre estabelecidos e outsiders (Elias) e a 

ausência de outridade (Warat) acabam nos remetendo ao estranhamento e ao desrespeito ao 

outro, como forma de manutenção do poder.  Fatos e atos que antes eram comuns no seio 

social, que formavam o arcabouço cultural de um povo, acabam se tornando criminalizados 

pelos detentores desse poder, ora em nome do progresso, ora em nome dos bons costumes. 

Revestir velhos preconceitos com novas roupagens mais “eticamente” aceitáveis têm se 

constituído fato constante na história. A disseminação do discurso médico de uma saúde 

persecutória tem sido a forma atual de revestir, mascarar ou remodelar antigos estigmas que 

ainda se encontram no seio social? Para uma reflexão crítica sobre essa problemática, 

                                                           
13

    Batista, Vera Malaguti (2003, a: 33). 
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necessário é adotar a postura de "estranhamento" descrita por Castiel, Álvarez & Dias (2007: 

17) e inspirada em Ginzburg, como sendo: 

"[...] uma forma de problematizar padrões dominantes que se mostram neutralizados, 

freqüentes, esperados. Estranhar para criticar pontos de vista considerados 'normais' 

e o conformismo que os acompanha. Para gerar novos olhares, de modo a ensejar 

novos usos para além da mesmice que se camufla em meio a novidades que 

proliferam, mas não causam surpresa. É preciso olhar as coisas que nos rodeiam 

como se a priori não tivessem qualquer sentido (e que, mesmo com olhares 

posteriores, continuem a parecer que os sentidos que daí emanam, aparentem ser 

extremamente inconsistentes)".  

  Este é o pano de fundo que adotarei para avaliar a efetividade das propostas 

apresentadas e defendidas com vistas à prevenção. Elas, da mesma maneira que outras 

vertentes de saúde persecutória, consistem em discursos individualistas revestidos em ideais 

hegemônicos, baseados nas intenções da promoção de saúde, centrando suas posição em 

"(e)vidências científicas" que não são verdades absolutas. Quero colocar em questão as 

cumplicidades dessas definições com sistemas de poderes e, assim sendo, com preconceitos, 

moralismos e estigmas muitas vezes (re)vestidos por viés científico. Guio-me nesta 

investigação, pelas perguntas: - Como se deu o processo de endemonização das "drogas"? - 

De que "drogas" falamos quando nos propomos a prevenir a dependência? 

 

1.1 A construção dos discursos sobre as drogas:  

Os discursos sobre as “drogas”, como referimos anteriormente, são construídos com 

base em referencias e topois adotados de maneira distinta por cada sociedade. Também não se 

pode ignorar o fato de que dentro de uma mesma cultura, podem existir grupos com visões 

diferenciadas acerca do uso e das substâncias tidas como psicoativas (e os 

malefícios/benefícios à estas relacionadas) que acabam referendando decisões diferenciadas. 

Para alcançar a real dimensão dessa problemática, utilizarei como a metodologia de análise a 

disposição de alguns aspectos de cunho histórico acerca do tema, sem, contudo, deixar de lado 

as dimensões culturais, temporais, sociais e políticas que desenharam em cada grupo social, 

contornos próprios. Nessa escolha metodológica, não ignoro que a história não tem uma 

ordem linear e que, sociedades diferenciadas, escolheram cada qual em seu tempo, usos e/ou 

criminalizações diferenciadas das substâncias psicoativas. O que busco no resgate histórico 

que utilizarei como suporte para a argumentação que desenvolvo no presente capítulo, 
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portanto, não é resumir ou reunir os fatos acerca das “drogas” de maneira linear, mas sim, 

permitir visualizar através da referência de alguns fatos, visões e posições acerca da “droga”, 

no decorrer do tempo histórico, que estas dimensões diferenciadas (e por vezes, antagônicas) 

sempre existiram e, ainda existem hoje, como resultado de uma construção cultural 

diferenciada de cada grupo social. 

De tudo que pesquisei, restou incontroverso que o uso de substâncias psicoativas, 

pejorativamente denominadas “drogas”
14

, está relacionado a hábitos culturais alimentares das 

civilizações desde a era paleolítica.  Mas o que é “droga”, como classificá-la? 

Para responder essa questão parto, em um primeiro momento, da premissa 

mundialmente divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo a qual “droga” 

é qualquer substância química ou mistura delas, que altere a função biológica e possivelmente 

sua estrutura. Portanto, por esta posição usa-se “droga” como sinônima de “qualquer 

substância capaz de modificar uma ou mais funções do organismo vivo, resultando em 

mudanças de estado de ânimo, de entendimento e/ou comportamento. Poder-se-ia dizer 

também, de uma substância que induz a fenômenos de tolerância” orgânica; ou ainda pode ser 

tratada para aquelas para fins medicinais. Conforme Cosman & Claro
15

, dependendo da época 

e da civilização, o uso de “drogas” teve diferentes significados, que variaram da tolerância até 

a total intolerância, da qual decorre a ilicitude associada ao consumo.  

Há em diferentes culturas, registro do uso de plantas estimulantes como o café ou de 

substâncias como o álcool, integrantes da ingestão diária de alimentos. A química nos 

demonstra que o organismo, através de processos próprios, transforma certos alimentos em 

álcool (como é o caso das frutas que o contêm em sua composição orgânica e que, ao serem 

ingeridas, liberam essa substância no organismo e nos dando, ao ser processada, uma 

sensação positiva no sistema límbico – sistema de recompensa que está associado ao cérebro).  

Por isso, é possível dizer, de maneira alegórica, que Dionísio
16

, desde sempre se fez presente 

                                                           
14

  Denominação pejorativa que atribui, em determinado contexto social, um valor negativo a certas substâncias 

presentes tanto nas “drogas” lícitas quanto nas ilícitas.  
15

   O que é droga. In Revista Drogas. Nº 1. São Paulo: Editora Escala. p. 08. 
16

  Na Mitologia Dionísio, (Baco em latim), era filho de Zeus e de Sêmele, princesa tebana filha de Cadmo e 

Harmonia. Contam que em determinado período de sua infância foi necessário enviá-lo à Nisa para ser educado 

pelas Ninfas e Sátiros. Foi durante esse período que Dionísio descobriu a arte de fabricar o vinho assim como os 

efeitos inebriantes produzidos pela bebida. “Seu séquito era composto por diversas figuras míticas dentre elas 

Sileno, as Bacantes e os Sátiros, que o acompanhavam carregando troncos de videira, coroas de hera, taças 

cheias de vinho, cachos de uva e o tirso enlaçado com folhagens. As Bacantes ou Mênades eram as jovens que 

tomadas por loucura mística, pareciam tomadas pelo deus; Sileno vivia embriagado e era dotado de grande 
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na sociedade e que as formas de tolerância e/ou controle, também variaram no decorrer do 

tempo. Na antiga Grécia, por exemplo, apreciava-se um bom vinho em reuniões sociais de 

confraternização, onde, segundo Platão, se conhecia uma pessoa pela forma como ela se 

relacionava como o mesmo.  

Algumas “drogas” estiveram (e ainda são) associadas a rituais religiosos, como é o 

caso do xamanismo. Se o uso foi generalizado e possível, dentro dessa premissa, também o 

foi a idéia de temperança, que perpassa a sociedade em todos os tempos, regulando o uso 

destes produtos, tal como ao consumo de qualquer outro tipo de alimento. 

Para ultrapassar essas generalidades argumentativas histórico-referenciadas e melhor 

definir o que é “droga”, como me proponho, preciso também analisar os termos dos discursos 

médicos brasileiros sobre drogas na sociedade. Para tanto, diante de uma infinidade de 

literatura existente, como recorte teórico, utilizarei como fonte base, duas literaturas oficiais 

do Estado disponibilizadas pela Secretaria Nacional sobre drogas. É fato que, poderia buscar 

outra fonte documental. Todavia, entendo que todos estes discursos convergem para a 

aceitação de certo consenso científico sobre os efeitos das substâncias que estou buscando 

investigar. 

 Segundo o Manual básico de orientação para multiplicadores em prevenção à 

dependência química
17

 e as cartilhas do curso Supera
18

, as “drogas” podem ser divididas em 

três grandes grupos, segundo seus efeitos químicos no usuário: estimulantes, depressoras e 

perturbadoras.  

O interessante dos manuais que citei, é que é possível vislumbrar que muitas dessas 

substâncias indicadas como psicoativas são ingeridas cotidianamente na forma de remédios, 

chás, alimentos sem qualquer conotação pejorativa ou negativa de seus usuários. A forma 

negativa que alcançam algumas dessas substâncias no senso comum, não tem muito sentido 

em sociedades medicamentosas como a nossa, onde fazemos uso de remédios para combater 

                                                                                                                                                                          

sabedoria e do dom da vidência; os Sátiros simbolizavam as forças incontroláveis da natureza vegetal e animal”. 

Mais detalhes, consultar Page http://www.algosobre.com.br/mitologia/dionisio.html  
17

    Manual elaborado pela Secretaria Especial de Prevenção a Dependência Química do município do Rio de 

Janeiro. Esta Secretaria, por ser uma secretaria de governo e não uma instituição permanente, foi desestruturada 

e extinta pela nova administração municipal em 2009, quando o atual prefeito do município foi empossado. 
18

    Sistema para a detecção do uso abusivo de substâncias psicoativas: encaminhamento, intervenção breve, 

reinserção social e acompanhamento. Curso disponibilizado à distância pelo SENAD, em convênio com a 

UNIFESP (Universidade do Estado de São Paulo), a médicos ou pessoas do setor de saúde ou até mesmo leigos 

que se interessem pelo assunto. 

http://www.algosobre.com.br/mitologia/dionisio.html
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os sintomas mais corriqueiros.  

Ainda segundo as fontes oficiais acima referidas, as "drogas" estimulantes, uma vez 

ingeridas, aumentariam a atividade cerebral, propiciando uma ampliação dos estados de 

vigília, concentração, aceleração do pensamento e euforia. Também elevariam a pressão 

arterial e os batimentos cardíacos. Por este motivo, o excesso dessas substâncias poderia levar 

a uma intoxicação, que poderia resultar em acidentes vasculares cerebrais ou paradas 

cardíacas. São exemplos destas substâncias: as anfetaminas (por exemplo, remédios para 

emagrecer), anorexígenos, cafeína, xantinas, cocaína, crack, merla, ecstasy e nicotina. 

As "drogas" depressoras, como o próprio nome diz, são capazes de lentificar ou 

diminuir a atividade do cérebro, podendo possuir também alguma propriedade anestésica. 

Causam ao usuário, segundo os manuais, certa lerdeza, sonolência, desatenção e 

desconcentração. Em doses altas, podem desencadear o coma ou até a morte. São exemplos de 

substâncias depressoras: o álcool, os opiáceos (heroína e morfina), tranqüilizantes de um 

modo geral, inalantes ou solventes (cola) e indutores do sono. 

Já as "drogas" perturbadoras, ainda conforme as fontes oficiais anteriormente 

citadas, uma vez ingeridas, modificam o sentido da realidade, provocando alterações de 

percepção, das emoções e do pensamento. "O humor do usuário pode variar de um estado 

eufórico (marcado por risos imotivados, fala solta e sensação de bem estar) a sintomas de 

mal-estar psíquico, como tristeza, sensação de pânico e perda de controle (medo de 

enlouquecer)"
19

. Segundo as mesmas fontes, o consumo destas substâncias pode desencadear, 

em pessoas predispostas, quadros psicóticos permanentes, ou novas crises em pessoas 

portadoras de doenças psiquiátricas como transtorno bipolar ou esquizofrenia. São exemplos 

dessas substâncias: os anticolinérgicos, LSD (ácido), maconha (cannabis), chá de cogumelo, 

trombeta, lírios, etc. 

 Para fugir à generalidade do discurso médico que acabei de reproduzir e valorizar o 

acúmulo de saberes produzido por pesquisas acadêmicas realizadas acerca do tema é 

importante ainda salientar, que existem correntes opostas a essa generalização dos efeitos das 

substâncias descritas nos manuais oficiais e em vasta literatura médica, ensejando assim nesse 

campo de produção do conhecimento, como veremos adiante nos itens 1.3. e 1.4. Porém, a 

                                                           
19

    Manual básico de orientação para multiplicadores em prevenção à dependência química, Manual elaborado 

pela Secretaria Especial de Prevenção a Dependência Química do município do Rio de Janeiro, p. 47. 
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que geralmente se propaga, buscando disseminação hegemônica, é mais aliada ao sistema de 

poder e, muitas vezes, baseia-se mais em vidências do que em evidências, como assim refere 

Castiel, Alvarez & Dias (2008: 21), em interessante nota de rodapé, explicando a sua bem-

humorada comparação destes experts aos três precongs do filme "The minotory report"
20

: 

"Como nos atuais métodos de consenso em torno da prevenção de doenças que 

proliferam em todos os estamentos e especialidades médicas, os consensos sobre 

qualquer coisa 'inovaram' a idéia, quiçá demasiado paternalista do comitê de 

expertos - uma técnica em que se reúnem especialistas para estabelecer padrões 

sobre determinados tópicos de saúde''.  

O pânico generalizado com relação às substâncias psicoativas não se fundamenta 

apenas na descrição dos efeitos químicos potenciais do uso de "drogas". Se assim fosse, 

ninguém usaria remédio algum após ler os efeitos colaterais possíveis, descritos na bula. 

Mesmo as fontes oficiais informam que apenas o uso das substâncias anteriormente descritas 

não provoca dependência. O uso das mesmas, segundo o consenso político-médico-jurídico 

vigente, pode ser moderado, também consistir em abuso ou ser classificado como 

dependência, quando o usuário sofrer crises de abstinência com a suspensão do uso, ou 

necessitar do uso de doses cada vez maiores para atingir os efeitos esperados. Algumas 

pessoas podem vir a usá-las sem desenvolver qualquer quadro de dependência, outras, porém, 

podem se tornar fregueses potenciais das substâncias. "Nem todo usuário se tornará 

dependente químico, mas todo dependente químico já foi um usuário"
21

, segundo o lugar 

comum do discurso estatal  de combate às adesões.  

Então, por que a sanha criminalizante preventiva que se propaga? Por que as 

campanhas preventivas, a formação de multiplicadores e a disseminação de conhecimento 

empreendida para efeito de “esclarecimento” principalmente acerca dos efeitos químicos de 

determinadas substâncias eleitas como nocivas? Segundo Campos (2005: 214), basear a 

educação sobre drogas na sua farmacologia é pseudo-concreto, como basear a educação 

sexual na biologia reprodutiva. Segundo ele, é ignorar que uma multiplicidade de fatores 

influencia na ocorrência (ou não) dos diferenciados efeitos da "droga" nos indivíduos também 

diversos: 

"[...] o efeito do uso para alguém - e não só o 'efeito químico', mas a experiência do 

                                                           
20

    Este filme de ficção científica dirigido por Steven Spielberg em 2002, descrito no capitulo I da obra dos 

autores (p. 21-23), descreve a atuação de um agente da divisão de política anti-crime, nos EUA, que, através dos 

poderes psíquicos de precognição de três humanos alterados geneticamente (precongs), tenta prevenir os crimes 

antes que eles aconteçam. 
21

    Manual básico de orientação para multiplicadores em prevenção à dependência química, p. 45.  
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uso com toda sua significação subjetiva -, assim como o comportamento, sob efeito, 

depende do tipo de psicoativo, do estado emocional e da estrutura psíquica de quem 

usa, a que se condicionam os efeitos do contexto em que o uso acontece sobre quem 

usa, as expectativas e representações pessoais e sociais/grupais de uso". 

Como se vê, para entender o processo de criminalização e combate à dependência 

química atual é preciso retomar a reflexão com base na contraposição de situações e contextos 

sociais em que ela foi e é positivamente valorizada. Por este exercício histórico quanto à 

diversidade da relação da humanidade com as "drogas", mesmo que de forma breve, posso 

melhor observar os processos sócio-políticos que acabaram por determinar a “caça às bruxas” 

que hoje está referendada em políticas mundiais e locais.  

É preciso lembrar que na pré-história, o homem já sabia manipular as plantas para 

alterar os estados de consciência para fins medicinais. Os egípcios usavam ópio desde a 

antiguidade. O cânhamo foi descoberto na China há aproximadamente quatro mil anos, sendo 

utilizado na Índia como auxiliar para a meditação dos budistas e como remédio para dor de 

dente, febre, insônia, tosse e disenteria.  

Na América, vários tipos de tabaco eram (e ainda são) utilizados pelos índios em 

cerimônias religiosas ou mesmo por prazer. O uso do tabaco data de 400 d.C. Outras 

substâncias como a coca, o guaraná, o café, o chá, a noz de cola foram utilizadas inicialmente 

como estimulantes, energéticos e moderadores de apetite em vários países. Também as 

bebidas alcoólicas denotam mais de 2000 anos a.C. A Bíblia contém diversas referências ao 

vinho como, por exemplo, o primeiro milagre do Cristo: a transformação de água em vinho. 

Também o vinho foi por ele repartido entre os discípulos, simbolizando seu sangue na santa 

ceia. Até hoje nas missas da Igreja católica, o padre toma o vinho representando a santa 

aliança com Jesus. 

Foi, contudo, na consolidação da hegemonia da visão de mundo professada pela 

Igreja católica se passou a questionar, restringir e proibir o uso de “drogas”, a ponto de, no 

século X, a cura de doenças só poder ser feita através de “substâncias simbólicas como óleos, 

velas e água benta”
22

. A dor, no “período das trevas”
23

, era uma forma de aproximar os 

cristãos de Deus. Outra crença da época era de que “feiticeiros e bruxas usavam „drogas‟ para 

                                                           
22

  CLARO, Pricila Del. O Cristianismo contra as drogas.. In Revista Drogas. Nº 1. São Paulo: Editora Escala. p. 

12. 
23

    Idade Média onde ocorreram as Santas Cruzadas. 
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manter relações sexuais com o demônio(!)”
24

. Os estigmas, dogmas e tabus foram usados para 

impedir a visão do outro e mantiveram a diferença entre cristãos e não cristãos, nobreza e 

plebe, dominantes e dominados; ou entre estabelecidos e outsiders
25

 por séculos. 

Enquanto isso, entre os povos não cristãos, como os árabes e muçulmanos, o uso de 

substâncias psicoativas como café e ópio não eram estigmatizadas como negativas, sendo por 

vezes até estimulada. O tabaco chegou a Inglaterra no século XVI, através dos navios que 

levavam índios americanos e seus suprimentos. No entanto, sendo costume bárbaro, foi 

proibido no reinado de Jaime I, no final do século XVI, tachado de insalubre e imoral. No 

entanto, tal proibição só teve o poder de elevar em prata o valor do tabaco. Na Turquia, por 

volta de 1623-40, Murad determinava que fosse furado o nariz dos fumantes com um cano de 

cachimbo. Se repetissem o vício, os usuários eram condenados à morte. O Ckzar Michel 

Romanov exilava os fumantes na Sibéria. Porém, nenhum governante, mesmo com essas 

medidas drásticas, foi capaz de impedir a entrada do tabaco nas sociedades
26

. 

Com o pensamento Iluminista, a razão passou a questionar a dor como forma de 

aprimoramento humano e com isso o uso de psicoativos para fins medicinais ou como 

comediação para o prazer e conforto, passou novamente a ser aceito. Era o início do que 

vamos chamar hoje de mercado farmacêutico. O rapé (derivado do tabaco) foi utilizado na 

França por Catarina de Médices para curar enxaqueca. Sendo aspirado, passou o tabaco a ter 

uso medicinal tolerado. Na época feudal produziram-se remédios com base de ópio que foram 

utilizados tanto por reis como por plebeus, tornando-o principal produto de exportação da 

Europa para a China. No entanto, no final do século XIX, quando a China passou a dominar o 

mercado asiático, produzindo 85% do ópio que consumia, essa visão mudou. 

O crescimento do mercado farmacêutico tem ligação estreita com a descoberta e o 

isolamento dos princípios ativos de algumas plantas: morfina (1806); codeína (1832); atropina 

(1833); cafeína (1841); cocaína (1860); heroína (1883); mescalina (1896) e barbitúricos 

(1903). Também contribuíram para o surgimento deste mercado lucrativo, as mudanças 

sociais e as guerras que criaram um mercado consumidor para os psicoativos para fins 

medicinais e hedonistas, principalmente na classe média e alta. É notório o uso de haxixe e 

ópio por artistas para desviar a consciência em busca do subjetivismo e individualismo em 

                                                           
24

    CLARO, Pricila Del. Idem, ibidem. 
25

    ELIAS & SCOTSON (2000). 
26

    Manual básico de orientação para multiplicadores em prevenção à dependência química, p. 50. 
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voga, usando-a até como inspiração em suas obras em determinados períodos históricos.  

O aparecimento do mercado farmacológico acirra as disputas entre as categorias de 

profissionais da saúde, principalmente nos EUA, no que referia a quem poderia prescrever e 

produzir as “drogas”. A base parlamentar ficou ao lado dos médicos que, desde então, se 

mantiveram em um movimento proibicionista do uso de drogas. Em Paris, estudos sobre o 

álcool e suas conseqüências para a saúde existem desde o final do século XVIII, quando se 

passou a observar o abuso dos espirituosos (bebidas destiladas, diferentes das fermentadas, 

ditas higiênicas). Mas o combate ao alcoolismo só entrou para o imaginário coletivo com o 

status de doença a ser combatida, após a Comuna de Paris, como relata Santos
27

, quando as 

bebidas foram acusadas de causadoras e incentivadoras daqueles acontecimentos. Era a 

medicina agindo em favor da construção das “imagens da violência embriagada, associada ao 

caos revolucionário”. Assim a antiga e tolerada bebedeira passa a ser considerado alcoolismo; 

moderação e excesso eram as bases de análise, bem como a classe econômica do sujeito 

usuário. 

No final do século XVIII, a medicina discutia as benesses terapêuticas do álcool e 

observava seus efeitos físicos e morais sobre o homem
28

. A doutrina aponta para os discursos 

conservadores e moralistas se acirravam nos moldes de ciência investigativa. Na Colômbia, 

por exemplo, conforme Noguera (2004: 102-103), a luta contra o álcool elegeu a chicha
29

 

como o mal a ser perseguido e a cerveja como a bebida higiênica, que deveria ser consumida 

em seu lugar
30

. Tratava-se de uma perseguição moral-preconceituosa revestida de um discurso 

médico aos costumes culturais dos pobres colombianos. A chicha foi descrita pela ciência 

higiênica colombiana, ao final do século XIX, como "tóxico maldito", "veneno da raça", 

"causador de degeneração física e moral". Mesmo antes já haviam escritos condenando o uso 

das bebidas pelas camadas inferiores da população na Colômbia, como a carta de José 

Celestino Mutis, escrita em Santafé, em 13 de maio de 1771, citada pelo autor: 

"Tão antigo é, Senhor, o uso das bebidas fermentadas que o dilúvio geral das águas 

segue-se necessariamente de outro dilúvio geral de bebidas vinosas. 

Todas as nações por mais bárbaras que fossem, descobriram com sua indústria a 

maneira de compor vinhos à sua moda. Quase tão antiga com o isso é a opinião geral 
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 Santos (2004: 309).  
28

 Santos (2004: 308). 
29

  Bebida ancestral do povo indígena local feita da fermentação do milho em água açucarada. 
30

  Noguera (ob. cit: 108) nos informa que em 1889 foi criada a Companhia Bavária, empresa fundada pelo 

alemão Leo Koop, que passou a fabricar a sua cerveja de "cabrito" e posteriormente a cerveja de pita 

(originalmente denominada cerveza de cabuya).  
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de que os homens não podem viver sem bebidas fermentadas. E eliminar esse 

conceito seria tentar algo impossível. Do uso moderado passa-se facilmente ao 

abuso, e este é o ponto que sempre prevaleceu entre as camadas inferiores dos povos 

de todas as nações." 

Nos Estados Unidos, no início do século XX, também se tentou proibir o consumo 

de álcool com sua Lei Seca, que resultou na máfia e no tráfico de bebidas alcoólicas. Também 

lá a aversão à bebida tinha ligação estreita com os hábitos dos índios montanheses e a 

concepção preconceituosa, moralista e religiosa personificada na política de repressão aos 

maus costumes.  

A questão comercial pode ter sido uma das razões que levou, nos EUA e depois no 

conjunto de países ocidentais, a se lançarem numa política de proibição contra as outras 

“drogas”. Esta posição proibicionista, segundo Morel, Hervé & Fontaine (1998: 48) 
31

, se 

instaurou cronologicamente em duas fases: início do século XX (em 1914 com o Harrison 

Narcotic Act, que cria a figura do traficante e do viciado
32

) e segunda metade dos anos 1960, 

quando ocorre a “revolta político-cultural das juventudes ocidentais”, seguida por um “pânico 

moral” que termina num endurecimento repressivo, da proibição seguindo o modelo 

americano.  

Este pânico moral, resultado de tendências sócio-culturais altamente preconceituosas 

e racistas presentes no paralelo sócio-histórico referido até o momento, como salienta 

Feffermann (2006), acaba refletindo condições propícias a atual endemonização de 

determinadas substâncias, a despeito de outras. Conforme Prado & Machado (2008: 68), o 

preconceito "sustenta e produz determinadas concepções ideológicas e cognitivas sobre a 

legitimidade ou ilegitimidade da gama de direitos sociais já conquistados e até a legalidade ou 

não das formas de interpelação do mundo público". Não foi por outro motivo que nunca se fez 

escutar a voz dos usuários ou das vertentes menos alarmistas nestas discussões acerca da 

criminalização das substâncias. As Convenções da ONU de 1961 e 1971, seguindo esse perfil, 

suscitaram legislações nacionais que visassem criminalizar padrões culturais, a produção e a 

distribuição de estupefacientes, assim como seu uso para fins não-medicinais.  

                                                           
31

     Segundo os autores, no “início do século XX, as primeiras leis que visam interditar o ópio têm origem no 

Canadá e nos Estado Unidos e depois na Europa (em França, a primeira lei data de 1916). Em 1909, sob o 

impulso dos americanos, é reunida a comissão de Xangai, que agrupa treze países. Esta decide limitar o 

comércio de ópio. Em 1911 é assinada em Haia, a primeira convenção internacional que reforça as restrições de 

produção, importação e também o uso de opiáceos”. 
32

    Traficante: aquele que produz e comercializa drogas psicoativas sem autorização. Viciado: aquele que 

consome substâncias psicoativas sem permissão médica. O primeiro deveria ser perseguido, encarcerado e o 

segundo tratado, mesmo que de forma compulsória. 
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Paralelo a isso, o que se viu foi uma expansão da lucrativa indústria farmacêutica e 

da ciência com a produção de medicamentos cada vez mais especializados, os quais são 

consumidos, vendidos e comprados de forma lícita, fazendo parte do cotidiano em sociedades 

onde se valoriza a busca por uma vida saudável. Como refere Acselrad (2005: 184), o abuso 

do uso de substâncias psicoativas da farmacologia geral não é visto com o mesmo grau de 

ameaça que uso das substâncias ilícitas, mesmo se o seu uso for à revelia da prescrição 

médica. Para ele, "ameaça mais a ousadia do ato ilícito" (idem, ibidem). Porém, dependendo 

da substância utilizada, muitas vezes o medicamento é mais danoso e provoca maiores efeitos 

colaterais impróprios que a "droga ilícita". Nesse sentido, basta que se vislumbre o tipo de 

substância contida nos medicamentos vendidos hoje no Brasil, licitamente em farmácias, nas 

tabelas seguintes: 

33

                                                           
33

 Quadro retirado do Manual Básico de orientação para multiplicadores em prevenção à dependência química, 

elaborado pela Secretaria Especial de prevenção à dependência química do município do Rio de Janeiro. (2007: 

54). 
33

Idem, Ibidem, p. 54. 
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De outro lado, o desvio de medicamentos controlados e de substâncias psicoativas 

tidas como ilícitas criou a zona mais rentável de crime organizado já vista: o tráfico de drogas. 

Já as substâncias lícitas, como o nosso café de cada dia, o cigarro, o chocolate, as bebidas 

alcoólicas, etc., seguiram sendo comercializadas e consumidas (salvo no período de Lei Seca 

nos EUA, onde também foram alvo do tráfico as bebidas alcoólicas). Esta realidade acabou 

criando um mercado hedonista legal, moralmente aceito; e outro paralelo ilegal, criminalizado 

e socialmente mal visto, ambos extremamente lucrativos.  

 

1.2 "Verdades" e "ilusões": o que prevenir? 

 Para se pensar na questão da prevenção, antes de tudo, é necessário que entendamos 

que as substâncias químicas (naturais ou sintéticas) não representam um  mal em si mesmas. 

É na construção de um diálogo com os atores sociais que estão sendo parte integrante do 

problema que reside sua real compreensão. Nem dogmas, nem verdades tidas como absolutas 

(mesmo que revestidas por novas "roupagens" de cunho científico, ideológico, político ou 

moral) podem permanecer incontestadas.  "O senso comum não é científico porque aceita sem 

discutir", como nos ensina Demo (1994: 17), não questiona metodológica e sistematicamente 
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os argumentos apresentados. Embora consista em forma usual de ver a realidade, não 

absolutamente desprezível, é preciso lembrar que tudo que é sólido se desmancha no ar, já 

expressava Marx.  

"As 'verdades' têm valor transitório e contraditório: os usos mudam com o tempo. 

Em um mesmo momento histórico, substâncias são legais em alguns países e 

proibidas em outros; em um mesmo território, usos tolerados, legais, outrora, ficam 

obscurecidos; há tolerância diante do consumo de certas drogas lícitas, em que 

pesem os altos índices de danos à saúde e à sociedade decorrentes de seu uso 

banalizado (caso do uso abusivo de bebidas alcoólicas); discutem-se pouco os 

prejuízos da automedicação, na medida da legalidade do produto. A discussão sobre 

o uso involuntário de substâncias psicoativas no processo de trabalho - da indústria e 

da agricultura - fica restrita aos especialistas. Trabalhadores e seus familiares têm 

sua saúde prejudicada, mas nem sempre percebem a violação de seus direitos de 

cidadania. Apesar de tantos argumentos, o discurso de abstinência prevalece, 

criminaliza o uso de certas drogas, não favorece a reflexão e ação responsável - as 

'verdades' que sustentam o discurso preventivo repressivo tornam-se uma pedra no 

meio do caminho da educação". (Acselrad, 2005: 186). 

  Parece que o senso comum não consegue mais dar vazão ao bom senso, de que nos 

fala Demo (1994: 18), caracterizado pela percepção simples, mas adequada da realidade. "O 

faro, o tino, a percepção pela solução conveniente para os problemas em foco, a capacidade 

de não se precipitar, de não conturbar ainda mais", que Demo nos sinaliza, estão em falta ante 

a forma belicosa que está sendo desenvolvida a racionalidade sobre as o uso de "drogas". Nela 

o senso comum passa de produto social a sujeito que legitima "verdades", dando sentido a 

conceitos muitas vezes equivocados, construídos por sobre suas ruínas. É exatamente isso que 

ocorre quando não questionamos as bases de nossa construção cognitiva, o senso comum 

passa, sem que percebamos, à condição de sujeito apto a legitimar o conhecimento. Falta-nos 

ao que parece, também outra derivação do bom senso, a sabedoria, que permite a reflexão 

aprofundada sobre a vida, a realidade, o convívio humano. Não damos importância para a 

experiência acumulada e cultivada que demonstra o fracasso dessas visões deturpadas, destes 

topoi, sobre dependência, violência e morte.  

 Não são as "drogas" em si mesmas que causam dependência pelo seu simples uso. 

Existem outros fatores que influem nessa condição (o ser humano é um complexo 

biopsicossocial). Essa crença no poder diabólico das substâncias precisa ser desfeita para que 

o problema da dependência possa ser esclarecido. Desfeitos dos topois, ampliamos as bases 

necessárias para o necessário diálogo democrático sobre o tema, capaz de vislumbrar as suas 

nuances e implicações, capaz de dar voz a todos os envolvidos no problema, para que 

construam uma nova alternativa pacífica de convivência com a "droga". "Prevenir pode ser 

melhor que remediar", como diz o ditado popular, porém, o que se busca prevenir? 



34 

 

 Prevenir é agir antes que algo comece, evitando que aconteça ou minimizando suas 

conseqüências. Esta tarefa é delegada, por excelência, aos educadores, com a expectativa de 

que estes possam persuadir o jovem a não ter contato com a droga, para que não a use e não 

venha a desenvolver o hábito de consumo. Se estes falharem na demonstração da maleficência 

das "drogas", entra a Lei, a repressão estatal criminalizante sobre a conduta do usuário. 

  Segundo Acselrad (2005: 187), na construção do modelo de prevenção e tratamento 

que vem sendo adotado pelo Estado, a política sobre "drogas" tomou emprestada do discurso 

médico características próprias dos processos de doenças infecciosas. O mesmo viés médico 

persecutório de saúde que nos denunciam Castiel, Álvarez & Dias (2008), dentre outros 

autores consagrados, foi utilizado como falácia de autoridade para justificar as medidas 

persecutórias ao uso de certas substâncias (em detrimento de outras) e seu projeto político 

preventivo.  

 O revestimento do argumento estatal na autoridade médica é algo que ocorre em escala 

mundial, embora se desenvolva de formas diferenciadas em cada país, com seus "bodes 

expiratórios" próprios. O poder dominante faz uso da ideologia
34

 e da linguagem científica, 

com as quais produz um discurso significativo aos marcos civilizatórios de onde se origina, 

buscando não ser interditado, nem visto como estigmatizante em sua discricionariedade. No 

entanto, continua escolhendo as mesmas vítimas de antes
35

, vítimas com novas desculpas, 

novas chaves explicativas baseadas numa espécie de "racionalidade possível" dentro dos 

marcos civilizatórios, dos artefatos culturais e históricos que ainda nos permeiam, na tentativa 

de justificar-se e manter-se.  

"O proibicionismo criminalizador voltado contra as drogas tornadas ilícitas 

demoniza tais selecionadas substâncias e matérias-primas e as pessoas que as 

produzem, comercializam e consomem, impondo um discurso único que oculta 

fatos, inibe manifestações questionadoras, molda opiniões conformistas e 

imobilizadoras, censura, desinforma, deseduca, a ponto de afetar a própria liberdade 

de expressão". (Karan, 2009: viii). 

 Na América Latina, por exemplo, segundo Noguera (2004: 101), mais especificamente 
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    Utilizamos o termo ideologia segunda conotação de Demo (1994: 19), isto é, sagacidade manipulativa. "Em 

termos sociológicos, ideologia é sombra necessária do poder, já que inerente ao poder, à necessidade de 

constantemente justificar-se, para manter-se". Também comungamos a visão de Corrêa (1999: 29), onde a 

ideologia, além de reconhecida enquanto instrumento retórico de dominação, é tida como "o conjunto orgânico 

de idéias, teorias, crenças e valores, orientado para a legitimação ou reprodução da ordem estabelecida, 

expressando os interesses vinculados a grupo ou classes dominantes, através de um discurso dissimulador das 

condições e antagonismos sociais, em nome de uma pretensa unidade social". 
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   Pobres, negros, índios, mestiços, jovens, sem escolaridade, "classes perigosas", sem garantia de inclusão 

social e econômica desde os primórdios da colonização. 
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na Colômbia, entre o final do século XIX e primeira metade do século XX, o discurso 

repressivo às "drogas" se dirige ao uso de bebidas alcoólicas e está concentrado, 

principalmente, nas bebidas nacionais (garapa, aguardente e chicha
36

). Segundo o autor, a 

campanha preventiva realizada teve tanto o viés preconceituoso quanto foi revestido de um 

discurso médico elitista: 

"Com argumentos derivados da fisiologia, da química e da biologia, os médicos 

conseguiram dar um tom científico e, por conseguinte, de autoridade a preceitos 

morais e elitistas diante dos comportamentos e hábitos mais arraigados nos setores 

pobres da população do país. Contribuíram, assim, para implantar, em amplos 

setores da população nacional, um conjunto de novos hábitos e atitudes que 

obedeciam a uma nova maneira de ver e entender o mundo: o moderno, o progresso. 

[...] a luta contra o alcoolismo [foi contribuição] dos médicos e higienistas para o 

processo de modernização do país, na medida em que concorreram para a 

depreciação de certos valores e costumes tradicionais e, em troca, para o fomento de 

outros considerados modernos. Assim, em questão de meio século, a fabricação e 

consumo de uma bebida ancestral como a chicha [...] foram substituídos pela 

moderna e 'higiênica' cerveja." 

  O discurso médico higienista nos acompanha desde o final do século XIX, influindo 

no senso comum e encontrando, nos resquícios sociais de uma pseudo-moralidade 

hegemônica, os marcos ou topois que facilitam a aceitação acrítica destes paradigmas. A 

saúde persecutória baseia-se na idéia de enfermidades sociais, utilizadas para referir-se da 

mesma forma a doenças contagiosas (como sífilis, tuberculose, etc.) como a outros males que 

afetavam a população (neste caso, o alcoolismo, a criminalidade, as "drogas", etc.).  

 Da mesma forma que, na Colômbia, a chicha foi estigmatizada e expurgada como mal 

social que impedia o desenvolvimento do país, hoje as "drogas" tornadas ilícitas são 

vislumbradas como responsáveis pela violência, medo e criminalidade que assolam a 

sociedade. Justifica-se assim a cruzada contra as "drogas", elaborada com base em dogma 

teórico-científico incontestável, eis que amparado pelo parecer médico que, a princípio, é 

qualificado como racional e isento de aspectos valorativos de senso comum ou de moralidade. 

Estes pareceres são noticiados, espraiam-se em congressos, pesquisas e acabam reforçando o 

senso comum estigmatizante que ora vê a questão da "droga" e da dependência como  mal 

social, ora como uma questão de doença social, ambas posições devendo ser prevenidas ou 

mesmo extirpadas da sociedade. 
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    Segundo o autor, as duas primeiras bebidas são produtos derivados da fermentação da cana-de-açúcar e a 

terceira é uma bebida ancestral dos povos indígenas, que habitavam a zona central do país, fabricada por um 

processo de fermentação do milho em água açucarada. Ela fez parte da dieta dos indígenas e camponeses até a 

primeira metade do século XX. A chicha também tinha um uso ritual em cerimônias e festividades. Destaque-se 

que o uso da chicha não ocorria apenas nas camadas pobres da população, embora estas fossem o alvo das 

campanhas higienistas. (p. 101-103). 
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"[...] A noção da droga como produto-vetor que invade o sujeito-paciente, em um 

ambiente favorável à sua multiplicação - oferta poderosa, banalização do consumo - 

afirma a noção de sujeitos frágeis, dando origem a campanhas de 'vacinação' que 

seguem o mesmo princípio de 'tentar proteger indivíduos indefesos', ajudá-los a 

resistir. Como nem todos conseguem resistir, as campanhas se valem das metáforas 

militares, sugerindo um clima de 'guerra nas estrelas', facilitador da imposição 

autoritária de medidas preventivas repressivas, consideradas vitais 'a preservação da 

saúde, à tranqüilidade dos lares, à produção, à segurança pública', (em 1998, numa 

Sessão Especial da ONU sobre o tema, a droga foi tratada como inimigo público 

número um do século XXI). [...]". (Acselrad, 2005: 187). 

 Fácil observar que a linguagem utilizada pela ONU ajuda a construir a imagem 

negativa da condição de existência do usuário como alguém que constitui uma ameaça a paz 

coletiva. O que se busca prevenir nessa ótica é, de uma maneira fantasiosa, a existência da 

experiência do uso, o que, realmente, é algo inatingível em cem por cento da população. Daí, 

para a criminalização das condutas, a política se converge num piscar de olhos. Conforme 

Acselrad (idem, ibidem), o "objetivo da política antidrogas - evitar a experiência de uso - 

historicamente buscou, no discurso médico ou repressivo, justificativas para um controle 

sobre os sujeitos". Porém, diante da impossibilidade fática da concretização plena desse 

objeto, é necessário perceber que, após anos, essa prevenção fracassa, pois compromete a 

possibilidade de reflexão democrática acerca do assunto bem como de ações reais. 

 Compreender de forma complexificada que o consumo de drogas faz parte do 

cotidiano social, contribui de forma significativa para estabelecer uma estratégia pacifica de 

convivência com essa realidade. Então, o que podemos prevenir? Para começar, precisamos 

prevenir a disseminação de informações equivocadas, preconceituosas e falsas sobre o tema. 

Seguindo este pressuposto, prevenir significa deixar de pensar os sujeitos sociais como 

vítimas potenciais, como passíveis de serem usurpados pela "droga", como se esta 

representasse uma epidemia, uma espécie de vírus incontrolável.  

 Educar para a "droga", ou seja, dar ao sujeito autonomia para decisão sobre o uso, ou 

não, desta ferramenta social
37

, é a mais importante forma de prevenção. É discernir que uma 

coisa é o uso, outra o abuso e outra ainda, a dependência química. Essa autonomia conceitual 

pressupõe, que a prevenção parta para medidas que vão além do conhecimento sobre os 
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 A droga nada mais é que uma ferramenta social como muitas outras, incapaz por si, de gerar infortúnios; 

necessária em determinadas circunstâncias de desequilíbrio, de prazer ou mesmo de convivência social. A forma 

de uso que se faz dessa ferramenta é que pode causar infortúnios. O desequilíbrio de quem usa, quer biológico 

quer social, quer psicológico, pode acabar por torná-la como uma ferramenta necessária, indispensável, que leve 

ao abuso e à dependência da ferramenta, isso sim, o problema central. As causas  do mau uso da ferramenta é 

que devem ser analisadas. Assim veremos o quadro melhor definido, ao invés de simplesmente culparmos a 

ferramenta pelo estrago. O problema está no sujeito e não na "droga". 
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efeitos das substâncias, seguindo para o reforço de outras ferramentas sociais capazes de 

encantar e seduzir de maneira construtiva a criança e o jovem (arte, música, teatro, educação, 

trabalho, possibilidades de um futuro equilibrado, etc.). 

  "Não há consenso em torno da idéia de que a toxicomania é o resultado da equação 

sujeito-droga-sociedade", conforme Acselrad (2005: 193). A visão do sujeito como ser 

biopsicossocial veiculada nos manuais distribuídos por órgãos do Estado contribui para a 

revisão dos estigmas e tabus ou, para aprofundá-los, dependendo da forma como este 

conhecimento for utilizado. Ressalte-se que este conceito é uma construção, um consenso 

doutrinário que pode ser revisto e questionado. No aspecto químico, explicitam-se, de forma 

falaciosa e homogeneizante, os efeitos que a droga produziria no organismo. No aspecto 

biológico, é dada como verdadeira a afirmação de que certas pessoas são mais susceptíveis 

aos efeitos das substâncias químicas que outras. Se tal discurso, de moldes quase 

Lombrosianos, for mal explicitado, pode dar azo à errada convicção de uma predestinação 

genética à dependência, o que seria desastroso. Porém, se vislumbrarmos que em algumas 

pessoas o fenômeno da dependência é, em parte, um reflexo natural orgânico, podemos 

descartar a visão estigmatizada do sujeito dependente; e nos aproximar do mesmo para 

ampará-lo, se este desejar ser tratado para deixar a dependência. 

 Ao analisar os reforços da psique do sujeito, acabamos por descobrir que cada ser tem 

em si valores intrínsecos que condizem com a sua personalidade. Entender a psicodinâmica 

do sujeito não é tarefa fácil. Porém, se constitui elemento necessário e essencial para 

tratarmos da questão das “drogas” e entendermos que usar ou não usar faz parte de uma 

construção que perpassa a multiplicidade (ou não) de possibilidades de escolha do sujeito 

entre as ferramentas que este dispõe para desenvolver-se em sua plenitude. A escolha, 

portanto, pertence ao sujeito, o alcance das ferramentas, no entanto, varia de sociedade para 

sociedade.  

 Nos aspectos sociais, é preciso reconhecer que os padrões culturais, as práticas 

cotidianas, o sistema familiar, de produção, educacional em que o sujeito está inserido, todos 

esses fatores colaboram para a formação de suas alternativas de conduta. Seguindo certos 

argumentos da criminologia crítica, a sociedade é criminógena e não o sujeito (Barata: 1999). 

Na vida social se estabelecem padrões, os desvios e se criminalizam as condutas desviantes (e 

não o contrário). Diferentes sociedades apresentarão visões diferentes sobre determinadas 
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condutas, lícitas para alguns e ilícitas para outros. O sistema de valores sociais deve ser 

colocado em pauta na discussão sobre as "drogas". Nesta dimensão tríplice e multifuncional 

do aspecto biopsicossocial, a prevenção possível consiste na redução de danos, distanciando-

se de certas intenções públicas de proteção primária, tão em voga, por campanhas favoráveis a 

outro estilo: "Drogas! Tô fora!". A educação na perspectiva da redução de danos do uso 

indevido de substâncias psicoativas envolve todas as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. 

Impor abstinência é impraticável. Ao contrário, a factibilidade se associa ao esclarecimento 

para um uso que avalie os riscos, para compreender a fragilidade individual/coletiva/social 

construída acerca do assunto, Como ressalta Acselrad (2005: 188), a redução de danos "traduz 

os objetivos pedagógicos: educar para a autonomia, tornar o sujeito capaz de reflexão e ação 

protetora de si e de sua comunidade". Sabemos que esta proposta caminha na contramão dos 

interesses de parte dos agentes do Estado interessados na instrumentalização de controle dos 

sujeitos. E passa tanto, é preciso entender que o poder não é uno, homogêneo, mas sim 

complexo e concorrencial. 

 Agir em universos sociais de consumo de drogas é compreender que não podemos 

impor nossas escolhas aos outros, quando muito compartilhá-las, indicar alternativas, 

possibilidades. A escolha não nos pertence e sim ao sujeito: eis o desafio. Somos resultado do 

meio, da genética, mas também somos transformadores da realidade através de nossas 

escolhas (Elias, 1994). Se há um Deus que é onipotente na teoria judaico-cristã, ele nos 

permite viver nosso livre arbítrio e aprender com as experiências que somamos. De onde 

retiramos a autoridade para impor certas escolhas como consenso hegemônico, impedindo a 

diferença, a alternativa e mesmo o desvio?  

"[...] Compreendendo-se que a decisão de uso se dá no espaço privado, que a decisão 

de uso é, portanto, pessoal, aposta-se na consciência crítica, na responsabilidade de 

cada um diante de si mesmo e diante do outro, como alternativa à interferência do 

Estado na vida privada como forma de superação dos problemas. A função 

pedagógica se traduz no diálogo educador-educando. O que desaparece nessa 

perspectiva é a relação de poder autoritária que pretende erradicar uma prática que 

tem raízes na história pessoal e social. Os educadores assumem a responsabilidade 

pela criação de um discurso pedagógico sobre as drogas, negando o papel de 

repetidores do discurso moral e legal, em um projeto de formação da autonomia do 

sujeito". (Acselrad, 2005: 189). 

 Considerando um passado recente, Karam (2009: 02) nos demonstra que a proibição 

às "drogas" nem sempre existiu, o que demonstra que, num futuro, também próximo, ela pode 

deixar de existir. O resgate da missão histórica primária do pensamento crítico, como propõe 

Wacquant (2008: 138), é necessário, "[...] servir como solvente da doxa, questionar 
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perpetuamente a obviedade das estruturas do debate cívico, de maneira a nos darmos chance 

de pensar sobre o mundo, em vez de sermos pensados por ele [...]". Assim concebemos a 

prevenção, a educação para a autonomia. Dar ao sujeito o conhecimento sobre as 

possibilidades de uso da ferramenta, consciência sobre os reflexos do uso e reconhecer a ele o 

direito subjetivo de escolha, eis a questão.  

 Nessa perspectiva, o educador tem consciência de que também pode estar sujeito ao 

confronto com a "droga", de que não é um missionário de uma verdade transcendente. Torna-

se partícipe da elaboração do conhecimento, objetivando a autonomia e o diálogo, pela 

possibilidade da participação efetiva da comunidade na discussão que promove necessária 

orientação e esclarecimento. Deve deixar cair o véu das iniqüidades dos discursos do senso 

comum, verificando a realidade de uma experiência de uso cotidiano para além das "drogas" 

ilícitas. "Para 'bem educar', o professor se questiona e admite que ele próprio também se 

defronta com a possibilidade da experiência do uso de drogas" (Acselrad, 2005: 192).  

 Como se observa, essa proposta de prevenção (se assim pode ser entendida) não 

representa a liberação do uso, ou mesmo sua promoção. Ao contrário, busca na 

responsabilidade do sujeito e no acesso a uma política pública de saúde condizente com suas 

reais condições de possibilidade de descriminalizar o usuário, revendo o conceito de droga, 

aos moldes de Elias (1994), impedindo o avanço da onda de violência que se origina 

exatamente na política repressiva do Estado. Esse processo de reconhecimento, porém, está 

muito distante dos discursos médicos ou políticos atuais que pugnam pela criminalização e 

controle dos sujeitos. Neles vislumbramos a disputa por áreas de poder de intervenção social, 

advindo da própria incapacidade de formular uma alternativa efetiva para o mesmo. Como 

estes discursos se classificam é o que passaremos a descrever. 

 

1.3 Classificação dos discursos sobre Drogas - desfio da saúde pública ou de segurança 

institucional? 

  Segundo Elias (1994), a questão central da vida social nos dias atuais é resolver o 

seguinte conflito: como criar uma ordem social que nos permita harmonizar, de uma melhor 

forma, as necessidades e inclinações pessoais dos indivíduos e as exigências feitas a cada 

indivíduo pelo trabalho cooperativo de muitos para a manutenção e eficiência do todo social? 
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Partindo do pressuposto de que boa parte dos indivíduos é hedonista, que buscam seu prazer, 

muitas vezes, em substâncias químicas que lhes permitem usufruir de alguns instantes de bem 

estar ante à intensidade dos compromissos do cotidiano, e de que sujeito e sociedade se 

produzem construindo certa harmonia, a questão do uso de psicoativos acaba por sair da 

esfera individual e invadir o campo das demandas públicas de regulação. 

 Os discursos sobre "drogas" não se constroem isoladamente, mas refletem um discurso 

pedagógico amplo. Segundo Acselrad (2005: 205-206), "três vertentes exercem pressões e 

impõem valores que se manifestam na ação pedagógica que ora reproduz e repete valores 

estabelecidos, ora inova e produz alternativas". Para entender esse processo de construção, 

devemos considerar: a) a vertente política; b) a vertente técno-científica e, c) a vertente que 

contextualiza o mundo sem ignorar a miséria, as crises, a instabilidade, a economia e a 

globalização.  

 

1.3.1 - Modelos de discursos sobre drogas: 

 Não sem razão, na análise dos discursos sobre "drogas", há autores que elaboram 

classificações que identificam modelos preventivos
38

. Para traçar esse perfil de análise, 

utilizarei a pesquisa de Acselrad (2005), bastante elucidativa e didática quanto aos autores e 

modelos discursivos. Segundo a autora, 

"[...] Helen Nowlis (1975) e Ana Lia Kromblit (1988) basearam-se na importância 

dada a uma das três variáveis que intervém na dependência, ou seja, produto, 

personalidade e momento/meio sociocultural. Nowlis (1975: 50) identifica quatro 

modelos 'decorrentes das posições assumidas a respeito das variáveis drogas, 

indivíduo e contexto sociocultural, mas que dependem também de outras suposições 

relativas ao comportamento': o modelo jurídico-moral, o modelo de saúde pública, o 

modelo psicossocial e o modelo sociocultural". (idem,ibidem: 200). 

 Para melhor organizar a exposição de idéias, passarei a analisar os modelos 

discursivos a partir das quatro subdivisões a seguir: 

a) O modelo discursivo jurídico-moral busca através da punição (ou ameaça de punição) 

evitar o comportamento considerado indesejável e manter o indivíduo afastado do consumo. 

"O uso de drogas (ilícitas) é aí considerado desvio social, crime", segundo Acselrad. Informar 
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   Em Acselrad (2005), por exemplo, encontramos referência a autores como Helen Nowlis, Ana Lia Komblit, 

Campos, Schall.  
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a respeito do perigo de uso das drogas ilícitas
39

 é fundamental, pois fortalece e justifica as leis 

que as criminalizam e que possibilitam a repressão e controle das condutas dos sujeitos 

através da violência institucional, assim legitimada. No vigente texto da Legislação sobre 

Drogas no Brasil, é essa proposta que prevalece como "educativa". Todas as drogas (lícitas ou 

ilícitas) são consideradas perigosas, sendo as segundas essencialmente mais perigosas, mais 

procuradas pelos jovens e mais danosas que as primeiras, discurso que é contraditório com o 

resultado das pesquisas estatísticas sobre o assunto. As drogas são "os sujeitos da oração", os 

usuários são considerados por papel secundário. Embora pressuponha que todos os indivíduos 

sejam considerados passíveis de se tornarem dependentes, é sobre os jovens que se estabelece 

o estigma de população física e psiquicamente mais vulneráveis. Nessa configuração 

sociocultural, o discurso o descreve como permissivo ante a "crise de valores" que, ao fim e 

ao cabo, justificam e sugerem importância ao endurecimento das leis. Os efeitos do uso das 

substâncias são sempre alarmados como absolutamente trágicos. Ante a vulnerabilidade 

genérica e à eleição do jovem como hipossuficiente nessa ameaça, as campanhas antidrogas 

são dirigidas a todos, com ênfase aos jovens. Este discurso conclui que o controle dos sujeitos 

é a melhor solução para evitar o problema da "droga". Com a confusão informativa que causa, 

esse discurso entende que a "droga" deve ser vista como um desafio de segurança 

institucional. 

 b) O modelo baseado na saúde pública não é menos controlador. Ao contrário, reforça 

o viés da busca da erradicação do consumo de substâncias psicoativas e a estigamtização do 

usuário. Ele entende e identifica o uso de "drogas" à doença, copiando o discurso sobre 

doenças infectocontagiosas. Baseia-se nas perspectivas higienistas que, como já 

demonstramos no item 1.2., buscam uma espécie de limpeza social das mazelas por ventura 

existentes e identificadas. Conforme Campos (2005: 213), o discurso antidrogas proclama, de 

forma equivocada, que álcool e drogas são "elementos patológicos da sociedade". Dentro 

dessa construção, é medicinal eliminar o "foco", o "bacilo", o "gérmen", o "vírus" (leia-se 

produto), para que as pessoas não se contaminem. Segundo Acselrad (2005: 200), para esse 

discurso: 

"[...] se há menos agentes transmissores (usuários) em circulação, haverá menos 

chances de ficarmos doentes. A droga é o vetor, o indivíduo é o hospedeiro e o 

momento sociocultura/meio ambiente sugere o consumo. A substância psicoativa 

tem uma ação determinante e a população  - considerada indefesa, quando diante da 
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    Escolhidas dentre as demais através de um caráter um tanto quanto duvidoso de seus malefícios sociais em 

detrimento das mantidas na licitude. 
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droga - deve ser informada acerca de seus efeitos [...] deve envolver drogas lícitas e 

ilícitas, pois se trata de preservar a saúde e evitar a doença. Todos os indivíduos são 

considerados vulneráveis, já que o meio ambiente é visto como permissivo e 

destrutivo de valores, logo, favorável à contaminação [...]" (grifei). 

 Sem a certeza da erradicação do "bacilo/vírus", desenvolvem-se verdadeiras 

campanhas de vacinação. Assim busca-se ajudar o sujeito/paciente a resistir ao apelo do uso e 

à pressão dos amigos. Se a vacinação não funcionar, preconiza-se o isolamento do sujeito 

usuário do convívio social, a fim de que seja tratado e de que não contamine os demais. A 

vontade do usuário, neste modelo, não é considerada, e a "droga" é tida como fator 

determinante para uma evolução inexorável do uso para a dependência. O absurdo desse 

discurso consiste exatamente no apelo da falácia de autoridade do conhecimento médico, que 

não permite e considera obstáculo, o desejo e a vontade do sujeito fundamentais no processo 

de educação democrática, baseada na autonomia de que falamos anteriormente.   

 Fico me perguntando onde isolar o vírus nessa vertente teórica? Na análise dessa 

posição discursiva higienista, que coloca a erradicação da "droga" como um desafio de saúde 

pública, palpita a lembrança  das cenas do filme Bicho de 7 Cabeças
40

,  onde os  pais de um 

jovem descobrem um cigarro de maconha no seu casaco e são aconselhados por um amigo 

militar, na década de setenta, a internar o filho numa instituição psiquiátrica, onde este fica 

durante três anos. Baseado numa obra auto-biográfica intitulada Canto dos Malditos, o filme 

traça o triste quadro do abandono dos hospitais e pacientes psiquiátricos no país. Também 

denuncia a impropriedade da medicina para lidar com o uso de substâncias psicoativas dentro 

deste viés hedonista. O relato é ainda mais contundente por ser contado por um ex-paciente 

(Austregésilo Carrano), que conheceu de perto o horror das sessões semanais de eletro 

choque, das doses diárias de sedativos e as péssimas condições de higiene das clínicas. 

Carrano descreve em detalhes as atrocidades que sofreu e os terrores que presenciou durante 

sua temporada nos hospitais psiquiátricos nos anos setenta. 

 Mesmo com todos os avanços da medicina nas ultimas décadas, o discurso de saúde 

pública ainda tenta tratar a doença sem entender muito bem o fenômeno. Acabou trocando o 

eletro-choque por sessões com um psiquiatra, substituindo drogas ilícitas por outras lícitas, 

sem, contudo, solucionar o problema. Contribuiu, isso sim, para reforçar o paradigma 
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    Filme brasileiro lançado em 2001, do gênero drama, dirigido por Laíz Bodanzky, com roteiro de Luiz 

Bolognesi, baseado no Livro auto-biográfico Contos dos Malditos de Austregésilo Carrano Bueno., coforme 

http://interfilmes.com/filme_12752_Bicho.de.7.Cabecas-(Bicho.de.Sete.Cabecas).html (page consultada em 

24/02/2010). 
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criminalizante da conduta, traçando perfis vulneráveis conforme os interesses dos grupos 

detentores de poder no Estado. Um modelo alternativo como o proposto por Delgado (2005: 

165-181) ainda corre o risco de cair nos paradigmas de vulnerabilidade dos sujeitos ante o 

álcool e drogas, tal qual a perspectiva original. 

 c) O modelo psicossocial parte do princípio de que usar ou não drogas é um 

comportamento humano que, por complexo que seja, está sujeito a fatores sociais e culturais. 

Neste modelo, o ator principal é o indivíduo. Resgatado do papel coadjuvante, este se torna o 

centro das atenções. Mantém-se a importância da informação sobre os efeitos do uso de 

substâncias, porém reconhecendo que as mesmas carecem de credibilidade e que, da forma 

como são veiculadas (de forma autoritária) e recebidas (numa atitude passiva), são 

contraproducentes aos objetivos de prevenção. Acselrad (2005: 201) esclarece que neste 

modelo "modifica-se a metodologia da transmissão da informação", que sugere a participação 

do jovem na realização de programas educativos (porém essa participação se resume à 

execução do projeto e não sua elaboração). Relaciona-se informação com formação de 

atitudes, na tentativa de fortalecimento da capacidade de tomada de decisão. Infelizmente, 

este modelo alterou a metodologia, mas não o conteúdo da prevenção. Assim, a busca da 

abstinência continua sendo topoi inalterado. Portanto, o incentivo à mudança de 

comportamento torna-se frágil, pois não investe na formação de sujeitos reflexivos e de 

atitudes. Embora se abram as possibilidades de fortalecimento de um projeto educacional 

voltado para a construção da autonomia do sujeito, a manutenção do objetivo abstêmio 

erradicante do uso deixa brecha para repetir-se a culpabilização individual do usuário.  

 d) O modelo sociocultural pronuncia a transformação do contexto social (responsável 

segundo esse modelo, pelo comportamento desviante), questionando a redutiva adequação do 

indivíduo ao meio. Segundo Acselrad (2005: 202), é um "modelo de humanização das 

instituições de ensino e trabalho". Este modelo busca e defende o controle da propaganda 

sobre produtos classificados como "drogas", sejam elas lícitas ou ilícitas; bem como aponta a 

necessidade de rever leis que causam mais danos que o próprio comportamento que 

pretendem controlar. Constitui-se na primeira abertura para a construção de uma crítica aos 

modelos proibicionistas. A obra de Karam (2009), por exemplo, parece confluir para esta 

linha de raciocínio crítico aos modelos proibicionistas, contribuindo para a formulação de um 

reconhecimento da necessidade da descriminalização das "drogas".  
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 Segundo Acselrad (2005: 202-205), embora autores como Nowlis e Kornblit definam 

modelos teóricos semelhantes, que ultrapassam o reducionismo característico da prevenção 

tradicional, os avanços acabam por consistir em novas maneiras de fazer o mesmo que antes, 

comprometidas de uma ou outra forma com a eleição de entendidos em discursos de saber. Os 

modelos são elaborados por especialistas de uma elite que reproduz a idéia educador-

educando de uma forma ainda revestida na autoridade do conhecimento.   

 Kornblit, contextualizando a elaboração de tais modelos, esboçados por Acselrad, 

acrescenta que cada um corresponderia a um período/fase de prevenção. Assim, o predomínio 

do discurso jurídico-legal teria ocorrido nos anos 1960. Nos anos 1970, em decorrência da 

avaliação desse discurso, fortalecem-se as questões pedagógicas preventivas, agora com viés 

de trabalho em grupo e participação do jovem. Nos anos 1980, após novas avaliações, teriam 

surgido duas vertentes, a americana (estilo, lei e ordem - reforçando a questão jurídico-moral) 

e a européia (aos moldes educar para a saúde - buscando influir no estilo de vida e centrada 

em políticas para a juventude); o avanço da problematização para o (mau) comportamento do 

sujeito. Os deslocamentos teóricos da discussão acerca do problema da dependência aqui 

demonstrados são evidentes. Em todos os casos, estamos referenciados a um viés preventivo 

que nega a possibilidade do uso das "drogas".  

"As duas classificações definem modelos de discursos em função das posições 

assumidas a respeito das variáveis produto, sujeito e contexto sociocultural. Na 

primeira prevalece a modernização dos métodos pedagógicos e, uma avaliação 

crítica dos pressupostos que servem de base aos diferentes (mas não tanto) discursos. 

Na segunda discute-se a historicidade da prevenção do uso/abuso de drogas e 

questionam-se as bases de sustentação dos quatro modelos de discursos 

apresentados, quando se acentua a importância da proposta européia, abrangente, de 

valorização da vida, de intervenção não assistencialista e com ênfase na mobilização 

de recursos da comunidade. A partir daí os programas deveriam buscar a 

transformação dos climas sociais favoráveis à dependência em climas favoráveis à 

evolução social. Enquanto Nowlis propunha, como síntese, um programa voltado 

para a criação de um clima 'positivo' na escola, apoiado numa filosofia 

comportamental, o modelo proposto por Kornblit abre possibilidade para uma 

atuação conjunta de toda comunidade na construção coletiva de um saber e de 

formas coletivas de uso controlado, reduzindo-se os danos". (Acselrad, 2005: 205). 

 Como terceira proposta de classificação discursiva sobre "drogas", a autora apresenta 

em sua pesquisa, a elaborada por Beatriz Carlini-Cotrim. Esta define três linhas de atuação 

nas escolas, centradas na relação de poder entre educador e educando: controle social, 

oferecimento de alternativas e educação. Embora exista nesta proposta aproximações com os 

modelos discursivos anteriormente descritos, segundo Acselrad, Beatriz inova, pois sua 

proposta à prevenção abstêmica vai dando lugar a uma ação pedagógica sensível à 
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compreensão da distinção entre os diferentes usos - uso controlado, uso dependente -, 

enfatizando a importância do diálogo entre professor e aluno, numa proposta de educação 

para autonomia.  

 Necessário então, na avaliação dos discursos sobre "droga", questionar quem fala e 

quem ouve esse discurso, quem ensina e quem escuta. Observar se quem ensina desenvolve 

ou não a possibilidade de escutar e de aprender com seu educando. Se o conhecimento é 

apenas passado, reformulado, discutido, avaliado por seus sujeitos. "O discurso autoritário, na 

fala do educador, começa em princípios tidos como imutáveis e a eles se reduz", como refere 

Acselrad (2005: 207) Ensina a aprender a se abster (como se isso fosse possível 

invariavelmente) e não permite qualquer contra discurso. Assim o tabu sobre objeto e o peso 

das penalidades da transgressão separam educador e educando, impossibilitando o diálogo 

entre os sujeitos e a elaboração de outras possíveis alternativas.  

 A posição autoritária traduz um conforto momentâneo ante a incerteza que uma 

posição crítica acaba por se deparar. Porém não contribui para a formação do conhecimento, 

nem para a formulação de novas alternativas, muito menos consegue atingir os objetivos que 

almeja, ampliando, profundamente, o viés criminalizante das condutas estigmatizadas. É 

nesse sentido que urge uma nova postura transitiva nos discursos sobre prevenção, tomando 

em consideração formas de mediação dos conflitos e a promoção do diálogo entre os 

envolvidos. 

 

1.4 Por uma atitude transitiva nos discursos sobre prevenção. 

 Se partirmos do pressuposto de que a noção do uso de "drogas" faz parte da história da 

humanidade, se observarmos que a realidade dos avanços tecnológicos favorecerem a 

produção de substâncias psicoativas, teremos que aceitar o fato de que, dificilmente, o uso 

dessas substâncias poderá ser erradicada do planeta, como sugerem as autoridades. Existem 

formas de controlar individual e coletivamente o consumo. No entanto, é necessário rever a 

postura preventiva baseada no topoi da erradicação do uso, para que fórmulas adequadas e 

menos danosas que o próprio uso sejam adotadas. Esta tarefa discursiva não perpassa, como o 

senso comum proclama, as instituições públicas atualmente destacadas para efetuar a 

repressão ao uso/abuso. Das polícias, as forças armadas, a justiça e o sistema penal não se 
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revelam agentes mais capacitados para essa tarefa, que deve ser deslocada da repressão para a 

educação para a autonomia. 

 A prevenção tem sido baseada no discurso repressivo ao uso de psicoativos. É 

propagada pelo Estado através da formação de agentes multiplicadores. A questão que 

permanece pode ser assim formulada: multiplicadores de quê são eles? Por que multiplicar 

exatamente o discurso oficial antidrogas? Até que ponto estes multiplicadores, formados por 

um pensamento único, contribuem para a manutenção ou agravamento do problema que 

tentam enfrentar? De que nos servem máquinas de reprodução dos discursos prontos, muitas 

vezes já ultrapassados ou reformulados na matriz inicial? A produção do conhecimento não 

deveria condizer com a possibilidade constante de um novo aprendizado e de outra 

possibilidade de intervenção social? Não devíamos ir além de meros treinamentos, aulas, 

ensinos, instruções, etc.? No dizer de Demo (1996: 09), deveríamos dar ao sujeito a 

capacidade de aprender a aprender e saber pensar, para intervir de modo inovador. 

"[...] Em que pesem as evidências do fracasso da orientação autoritária, este é o 

discurso preventivo referendado pelos órgãos oficiais. Ficam claros, nessa 

construção, procedimentos de exclusão dos sujeitos: o educador sempre 

despreparado, o afastamento do usuário do convívio coletivo, a negação da 

possibilidade de esclarecimento do que é verdadeiro/falso, o jogo estreito de 

discussão na medida do poder das disciplinas, fatores que explicam a tragédia da 

prevenção atual". (Acselrad, 2005: 208). 

 Considerar os aspectos contraditórios dos modelos de prevenção constituiu o norte 

deste capítulo. A impossibilidade de formular novas perguntas impede que surjam novas 

respostas, o que acaba estagnando o desenvolvimento humano, a produção de conhecimento e 

de "capital intelectual" acerca da questão da dependência química. De outro lado, somos 

avaliados pela CEPAL
41

, ONU
42

, OREALC
43

, PNUD
44

, no quesito educação, como refere 

Demo (1996: 11), "pelo conceito de oportunidade que, por sua vez, indica a relevância do 

sujeito, ou do cidadão crítico e criativo". Também somos avaliados pelas condições de vida da 

população que, em virtude da guerra contra as drogas, permanecem desde a década de setenta 

sem qualquer política social efetivamente relevante para uma melhora substantiva.  

"[...] Se a educação pretende, de fato, ser equalizadora de oportunidades, abrir aos 

marginalizados chances reais de desenvolvimento, colocar nas mãos dos excluídos 

armas efetivas de luta, precisa aproximar-se, da melhor maneira possível, da 
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    Comissão Econômica para a América Latina. 
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    Organização das Nações Unidas. 
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    Oficina Regional de Educação para a América Latina e o Caribe. 
44

    Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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construção do conhecimento". (Demo: 1996; 12). 

 Se as perguntas já foram todas formuladas e respondidas, não há como se produzir 

alternativas à realidade que se apresenta. É necessária, pois, uma atitude transitiva de 

discurso, baseado na educação psicanalítica aos moldes do que descreve Campos (2005: 213) 

e na perspectiva dialógica como nos conclama Acselrad (2005: 210), aonde "professores e 

alunos vão além da competência técnica e assumem o compromisso político com a 

democracia, com a expansão da liberdade dos sujeitos"; onde os lugares do saber dialogam 

entre si para a construção de novas possibilidades. Esta alternativa transitiva às campanhas 

moralistas reducionistas criminalizadoras e estigmatizantes se faz urgente. O discurso 

dominante de um mundo sem drogas, além de inconcreto, acaba permitindo a manutenção de 

estigmas que não permitem a participação ou mesmo a elaboração de um discurso inclusivo 

das vozes da população que vive em seu cotidiano os reflexos violentos da guerra às drogas 

travada pelo Estado. 

 Campos refere que na formação e delineamento de marcos teóricos para a educação, a 

psicanálise desenvolve papel especial enquanto "ferramenta co-operante", auxiliando na 

produção de um arcabouço teórico e ético. O discurso transitivo sobre "drogas", portanto, 

além de não autoritário, necessita ser intra, trans e multidisciplinar.  A psicanálise, no entanto, 

não pode ter papel estigmatizante ou mesmo ser estigmatizada. Não estamos propondo que as 

"cabeças sejam feitas", nem confundindo educação com adestramento (moral-legal), como 

alerta Campos (2005: 218). A antítese da "rebeldia", segundo ele, "não é a obediência, mas a 

confiança".  

 Inspirado nos olhares de Freire e Freud, Campos (2005: 217) nos sugere a visão da 

educação enquanto busca de "re-significação", provocando novos olhares, novas 'equações 

psíquicas' no sujeito, com resultados mais equânimes, funcionais e economicamente 

vantajosos (em termos de investimento libidinal) nessa relação entre o sujeito e a coletividade. 

O objetivo do educador, nessa concepção de discurso transitivo, é atuar como provocador 

nesse processo. O educador "é a construção, com o (e no) 'educando' das habilidades de 

autocuidado, de autonomia e de gerenciamento de equilíbrio entres essas habilidades". Nessa 

tarefa de gerenciamento, é possível estimular a construção de um senso crítico, bem como da 

capacidade de gerenciar o antagonismo de que nos fala Elias (1994), existente entre 
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"segurança" e "liberdade"
45

, sem, contudo, negar essas necessidades humanas.   

 Para que se atinja esse objetivo de autonomia, a diretriz educacional baseada na 

doutrinação do educando é contra produtiva. Logo, os processos de discussão sobre prevenção 

adotados até o momento, tendem a falhar também por serem pedagogicamente incorretos, já 

que se baseiam no discurso unilateral doutrinador contra/anti "drogas". Ao contrário de 

ensinar a "virtude", é preciso construir um contexto social onde a atitude virtuosa valha à 

pena! O ser humano é hedonista, porém também age dentro do princípio da economicidade. 

Por isso, onde e quando lhe compensa, ele é naturalmente virtuoso. Criar um ambiente onde 

exista, de fato, a garantia de direitos mútuos, onde seja compensador, ou mesmo tentador, 

abrir mão do prazer individual em prol da coletividade, eis o desafio social que se apresenta. 

 Quando a psicanálise se propõe, ao contrário do que se pretendeu até aqui, a "ensinar a 

virtude", desvirtua-se de seu papel político de transformação social através da 

instrumentalização das re-significações de mundo, capazes de construir um estado de bem 

estar social ao sujeito. De forma equivocada, essa visão acaba aliando-se de forma 

perturbadora à violência estrutural, imposta na discussão estatal conservadora sobre "drogas", 

ampliando ainda mais o problema. Para Campos (2005:219), 

"O efeito social dessa prática é deixar grande contingente dos 'sócios', incluindo 

pessoas que usam drogas ilícitas, com deveres mas não com benefícios a que têm 

direito: sua condição de membros desqualificados - 'criminosos ou doentes' da 

'sociedade' - lhes reserva apenas o acatamento das normas, deixando-os vulneráveis 

à inclusão na criminalidade como única alternativa para a satisfação de suas 

necessidades e demandas, gerando violência contra a sociedade, a qual então se 

sente no direito de coibir ainda mais os direitos dos 'marginais' que fabricou. É o que 

acontece com as drogas [...]".  

 De fato, esse tem sido o retrato mais aproximado do problema das "drogas", não só no 

Brasil. Aqui é inegável o distanciamento do Estado com a concretização de um estado de bem 

estar social, sob a égide da dignidade da pessoa humana, sem quaisquer preconceitos, com a 

diminuição das diferenças e a concretização dos fundamentos constitucionais do Estado de 

Direito
46

. O quadro se completa através de olhares ingênuos ou fanáticos intransitivos sobre a 
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    A primeira, intimamente ligada ao princípio da realidade e a segunda com o princípio do prazer, conforme 

Campos (2005). 
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  Conforme o artigo 1, III da Constituição Federal de 1988, um dos princípios fundamentais da República 

Federativa do Brasil é a "dignidade da pessoa humana". Este princípio deve ser guia na concretização dos 

objetivos fundamentais do nosso Estado de direito, contido no art. 3 e seus incisos que expressam: a) construir 

uma sociedade livre, justa e solidária; b) garantir o desenvolvimento nacional [que fica extremamente 

comprometido ante os resultados genocidas da guerra às drogas]; c) erradicar a pobreza e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; d) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
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questão das "drogas", que impedem que os marginalizados por essa perseguição sejam vistos 

como integrantes dessa humanidade apregoada na carta constitucional. Estas "verdades" se 

contrapõem a uma proposta intransitiva do discurso sobre as substâncias psicoativas, que 

pretende ampliar o foco do olhar para além do objeto e entender o fenômeno complexo da 

drogalidade, buscando uma educação sobre drogas e não contra as drogas. A atitude transitiva 

possibilita maior impacto na diminuição da violência estrutural social decorrente da guerra à 

droga.  

  No entender de Campos (2005: 223-224), existem pressupostos para que se constitua 

uma atitude transitiva na educação sobre psicoativos, os quais ele resume em onze pontos que 

precisamos entender e aceitar: a) "droga" não é elemento patológico, mas constituinte de 

formas de vida em sociedade; b) toxicidade e potência psicoativa são "características distintas 

e não interdepentendes", que não podem ser usadas como medidas recíprocas; c) princípios 

utilizados na assistência de uso problemático de drogas não são os mesmos nem devem estar 

na educação sobre drogas para a população em geral; d) "uso de drogas não é incompatível 

com a qualidade de vida (eu/grupo)", ao contrário, constitui fator importante no que tange à 

qualidade de vida; e)  baseia-se em estereótipos, não em fatos, a execração/(des)qualificação 

dos usuários em "doentes"/marginais/criminosos; f) para avaliar a aceitabilidade do uso, é 

preciso observar simultaneamente: sujeito, droga e contexto; g)  se "dependência é conceito 

tão impreciso quanto a loucura", precisamos conhecer para além de nossas compulsões, as 

formas de gerenciá-las, seus impactos na vida do indivíduo e da sociedade; h) o foco da 

análise sobre situações de contato com psicoativos "deve ser objetivo e não 

moralizante/supersticioso" e questionar: "o que o uso tem de perigoso ou desrespeitoso?"; i) 

Pessoas que desenvolvem problemas com "drogas" não são regra, mas exceção; j) a 

intolerância social contida no arcabouço jurídico penal que elege uma substância como aceita 

em detrimento de outra para criminalizar não deve ser negligenciada como "fonte de conflitos 

e sofrimento para os que se atrevem a violar as normas"; e, l) o objetivo da atitude transitiva  

não  é "prevenir o uso", mas construir senso crítico; seu produto não é a abstinência social, 

mas formar  "pessoas com atitudes mais harmônicas e mutuamente responsáveis em relação 

ao uso ou não de álcool e outras drogas". 

 Campos (2005: 224-225) nos sugere doze parâmetros para a implementação de um 

discurso educacional transitivo sobre "drogas", dentre os quais destacamos: a) a necessidade 

                                                                                                                                                                          

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
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de respeito à diversidade de valores, crenças e comportamentos relativos às "drogas" dentro 

de um referencial de "respeito mútuo" necessário à convivência social; b) a compreensão de 

que o contato com psicoativos como uma das possibilidades de busca de 'prazer' numa 

dimensão saudável e normal da condição humana, valorizando a saúde e as relações 

interpessoais como critério de escolha dessas fontes de prazer e do modo de explorá-las; c) 

vislumbrar a 'educação sobre drogas' como mecanismos para a construção da 'autonomia' e da 

capacidade do sujeito, de tomar decisões éticas e responsáveis a respeito de psicoativos, 

incluindo o desenvolvimento de 'entendimento' de condições para 'uso  mais seguro' e 

'respeitoso' de psicoativos; d) desenvolver, uma "consciência crítica/construtiva e transitiva 

com relação aos múltiplos significados dos psicoativos e seus usos, tendo como referencial o 

"consumo responsável e solidário"; e) Reconhecer os "valores"atribuídos aos psicoativos 

enquanto produto de cada cultura, posicionando-se de forma contrária à discriminação e 

estigmatização de usuários de "drogas"; f) "valorizar a atuação para implementação de 

'políticas públicas' e instrumentos jurídicos (leis) voltadas para a preservação ou redução de 

riscos e de danos eventualmente resultante seja do comércio ou contato com psicoativos, seja 

da 'reação social de intolerância' com os usuários"; g) reconhecer o direito à assistência 

normatizada e de qualidade para pessoas com uso "problemático"de drogas; h) buscar a 

'superação' de 'atitudes fanáticas' ou ingênuas', tendo a 'atitude transitiva' como 'meta' para 

educadores, educandos e sociedade em geral. 

 É certo que o caminho sugerido é áspero e enfrenta dificuldades já em sua proposta, 

ante a implementada política de criminalização das drogas. Vislumbramos nos parâmetros 

acima, que falta incluir um décimo terceiro item, que descreva necessariamente a 

descriminalização do uso, comércio e produção de "drogas", bem como o estabelecimento de 

outras formas de controle social que, não necessariamente, tenham que passar pelo Sistema 

Penal. Resta saber se os porta-vozes das instituições (sejam elas, governamentais, médicas ou 

de ensino) estão interessados em mudança de parâmetros que impliquem a construção de 

redes sociais que incluam os usuários, ao invés de excluí-los, bani-los para o cárcere, para o 

hospital ou para o túmulo, como tem sido o resultado das atuais ações concretas sobre a 

questão. 
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1.5 Avessos do prazer: a criminalização da diferença e os discursos higienistas. 

 Para Elias (1994), só pode haver vida comunitária livre de perturbações e tensões, se 

todos os indivíduos dentro dela gozarem de satisfação suficiente. Só pode haver existência 

individual satisfatória, quando a estrutura social pertinente for mais livre de tensão, 

perturbação e conflito. Nas ordens sociais, até este momento histórico, não conseguimos esse 

equilíbrio, tanto que no discurso sobre "drogas", por exemplo, sempre foi pobreza que "levou 

a pior". Nos discursos preventivos, o que temos buscado é sacrificar uma coisa por outra, 

solucionar os problemas da violência e da (in)segurança de origens sociais às custas da 

endemonização das "drogas" em razão de seus supostos 'efeitos químicos'. E assim, tornando-

as ilícitas, bem como, criminalizando o uso, os usuários, os fabricantes e os comerciantes 

(quer do varejo, quer do atacado), é a população pobre que sofre seus efeitos colaterais. Há 

uma clara desproporção na tipificação das condutas relativas à questão das "drogas" dentro do 

viés preventivo criminalizante, como nos ressalta Karam (2009). Também é desproporcional o 

dano causado nessa peregrinação abstêmica, se compararmos os efeitos que elas provocam no 

usuário e a sanha de extermínio que seu combate provoca. 

"Atribuir a construção de relação problemática com drogas ao 'efeito químico' de 

psicoativos é esquecer que a dependência 'química', quando ocorre, é 'conseqüência', 

e não a causa inicial, do uso repetido/intenso/prolongado para depois chegar - se 

chegar, já que pessoas que usam cocaína nem sempre têm síndrome de abstinência 

definida, ou melhor, os achados na abstinência são variáveis e mais relacionados ao 

que alguns autores consideram 'desordens psiquiátricas subjacentes' [...] - do que um 

definidor da intolerância a se manter 'abstinente'. Não é surpresa a alta prevalência, 

nos serviços de saúde mental que atendem pessoas com 'problemas com drogas', de 

neuróticos graves, perversos e psicóticos [...]. Essas pessoas não raro elegem como 

seus 'objetos-droga' substâncias psicoativas. [...] 'o toxicômano faz a droga', e 

toxicomania é exceção entre pessoas que usam psicoativos". (Campos: 2005: 214). 

 Entre exageros, estereótipos, (e)vidências científicas, foi possível perceber que 

revestimos a roupagem higienistas do século XIX, envolta em novos e tentadores contornos 

que pretendem, a seus modos, nos livrar da patologia, mesmo que para isso seja preciso 

acabar com o doente.  Schall (2005: 249) nos lembra que a modelagem de atos utilizada pela 

pedagogia higienistas do século XIX ainda persiste em algumas famílias e profissionais da 

educação. Esta consistia, segundo a autora, em criar uma nova organização doméstica em 

dessimetria com poder paterno para que este fosse contrabalanceado e a criança (vista como 

"entidade físico-moral amorfa") fosse educada para tornar-se um adulto adequado à ordem 

médica.  As famílias da época eram vistas como prejudiciais à criança, sendo substituídas por 

instituições de ensino (colégios internos), onde estas aprenderiam a "conservar a vida para 
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colocá-la a serviço da nação". Educação era sinônimo de disciplina e domesticação. Porém, 

esta condição privilegiada médico-pedagógica, era para os eleitos da sociedade, os filhos das 

classes mais ricas e brancas, mantendo as bases da discriminação social escravocrata, que, até 

hoje, deixam seus perversos reflexos. 

"Se os filhos das elites foram submetidos a uma educação higiênica para disciplinar 

o espírito, reprimir e domar suas más inclinações, inculcar bons hábitos desde bem 

cedo, quando ainda a alma era dócil e o corpo tenro e flexível, de modo a formar o 

adulto adequado à ordem médica, como queria o Estado (Costa, 1979), as crianças 

das classes desfavorecidas, sobretudo os filhos de escravos, mantiveram-se a 

margem da escola. Às crianças pobres só restava o ensino profissionalizante ou o 

aprendizado de um ofício ao entrarem na puberdade, realizando, na prática, no 

próprio estabelecimento das diversas categorias profissionais, onde não estavam 

livres de serem explorados e maltratados". (Schall, 2005: 236). 

 Os discursos higienistas no final do século XIX, no Brasil, além de combaterem as 

pestes de origem biológica, tentavam higienizar a capital (Rio de Janeiro), liberando-a do 

convívio com a sujeira social, na busca do embranquecimento da capital, como nos 

denunciam Zaluar & Alvito (2006: 07-08). Como isso, a oligarquia da época promoveu a 

derrubada dos cortiços e o crescimento das ocupações da população pobre dos morros, 

encharcos e demais áreas vizinhas da capital. A favela, a despeito de sua real origem, bem 

como seus moradores e hábitos, ficaram registradas no imaginário coletivo e na visão do 

Estado como: 

"área de habitações irregularmente construídas, sem arruamentos, sem plano urbano, 

sem esgotos, sem água, sem luz. Dessa precariedade urbana, resultado da pobreza de 

seus habitantes e do descaso do poder público, surgiram as imagens que fizeram da 

favela o lugar da carência, da falta, do vazio a ser preenchido pelos sentimentos 

humanitários, perigo a ser erradicado pelas estratégias políticas que fizeram do 

favelado o bode expiatório dos problemas da cidade, o 'outro', distinto do morador 

civilizado da primeira metrópole que o Brasil teve." 

 E como representação do que é feio, do que não serve, do que é abandonado, do que é 

anti-higiênico, as favelas (e conseqüentemente seus habitantes e problemas) são vistas desde o 

momento de sua constituição, aos olhos dos porta-vozes das instituições concernentes, como 

lugar por excelência da desordem. Dentro da perspectiva higienista, ela seria o foco de 

doenças, geradoras de mortais epidemias; como depósito de ociosos, vagabundos, malandros, 

negros inimigos do trabalho duro e honesto, um amontoado promíscuo de populações sem 

moral. Estes estereótipos de origem preconceituosa e duvidosa permitiram que fosse 

incorporado um modelo dicotômico aos moldes do que nos alerta Bourdieu, para descrever a 

cidade como se fosse partida entre os bons e maus, os do morro e do asfalto, como referem 

Zaluar & Alvito, "a representação sintética e econômica segundo os eixos alto/baixo, 
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refinamento/selvageria, avanço tecnológico/atraso, centro/periferia" (2006: 09). 

 A abordagem sanitarista, ou melhor, higienista, das políticas públicas sobre a questão 

também nos é denunciada por Tadeu (2006: 27), quando menciona que o primeiro projeto 

oficial voltado para as favelas do Rio de Janeiro, na década de 1940, elaborado por Vitor 

Moura, sugere as seguintes medidas:  

"a) controle na entrada, no Rio de Janeiro, de indivíduos de baixa condição social; 

b) o retorno de indivíduos de tal condição para seus estados de origem; c) a 

fiscalização severa das leis que proíbem a construção e reforma de casebres; d) a 

fiscalização de indivíduos acolhidos pelas instituições de amparo; e, e) a promoção 

de forte campanha de reeducação social entre os moradores da favela, de modo a 

corrigir hábitos pessoais e incentivar a escolha de melhor moradia". (grifei). 

 Veja-se que esta visão estigmatizada do sujeito o torna responsável pelo estado de 

pobreza em que se encontra. Desde aquela situação até a atual guerra contra as drogas, os 

sujeitos estigmatizados são vistos como pré-cidadãos, que necessitam de uma pedagogia 

civilizatória. D'Elia (2008) contribui para esta análise quando nos evoca que as populações 

pobres, atualmente vislumbradas como "inimigas", são controladas, agora, pelas ações da 

policia na guerra contra as drogas.  Estas mesmas práticas seletivas baseadas na "ideologia 

da diferenciação", de que ele nos fala, nos são ainda demonstradas por Feffermann (2006) e 

Malaguti Batista (2003, a; b) e, de uma maneira mais contundente, por Flauzina (2008). 

Todos apontam o preconceito racial como responsável pela escolha de nossos "bodes 

expiatórios", desde a colonização: os mesmos candidatos ao controle e à chibata desde os 

tempos imperiais. 

 Na perspectiva de Wacquant (2007) e na visão de Malaguti Batista (2003, a , b), a 

política pública  atual sobre "drogas" objetiva punir as classes perigosas (pobres,  negros,  

favelados). Este discurso de controle está sempre revestido de uma ideologia que permite 

legitimar a violência estrutural e institucional aplicada. A desculpa higienista ou jurídico-

moral representa apenas nova roupagem a visões estigmatizantes e preconceituosas, tão 

antigas no âmbito social quanto nossa história. É a materialidade da não aceitação do 'outro' 

de que nos fala Bourdieu (2008) e Warat (2007). A solução dada para o tratamento dos párias 

sociais na modernidade, nos fala Bauman (2008), é o cárcere, o hospital ou extermínio. Quais 

os reais motivos de essa construção política não ser questionada? O que há de moderno nisso? 

Eis o que passarei a abordar no capítulo seguinte.  
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Capitulo II 

2. Drogas, medo e modernidade: a (des)construção do senso comum sobre crime, 

pobreza e uso de psicoativos na metrópole.  

 O que é ser moderno? O que seria modernidade? Estes conceitos são, em sua essência, 

polivalentes, resultando em uma infinidade de determinantes e visões a partir da matriz social 

que estivermos observando. A modernidade enquanto “processo de racionalização do 

mundo”, na concepção de Birman (2000:188), foi a concreta realização do projeto de 

Prometeu, bem como a do mito de Fausto
47

. Em suma, representou a “retirada do registro 

mítico e sua materialização no espaço social” no qual o imaginário do humanismo se constitui 

na figura do homem que desafia e desaloja o poder divino pela mediação da razão e da 

ciência. O homem é o centro do mundo, o Eu racional, científico que domina a natureza, que 

se insubordina a Deus, a antigos dogmas e acaba criando novos sem perceber
48

. 

 O individualismo, dentro dessa concepção, passa a ser base de construção das idéias da 

modernidade. O indivíduo é a medida de todas as coisas, o elemento fundamental da 

sociedade que passa a ser vista como a associação destes considerados suas “partículas 

elementares”, uma societas; “a totalidade seria então uma construção segunda, advinda 

sempre da junção das individualidades”
49

. O lócus onde se concretiza esta nova organização 

social é a cidade que também tem que se adequar aos novos padrões de racionalidade 

humanista.  

A cidade se modernizou, urbanizou, se tornou complexa, incluiu alguns indivíduos e 

excluiu outros para seus morros, suas ruelas, seus labirintos, suas favelas
50

, suas periferias e 

                                                           
47

    Prometeu desafiara os deuses da tradição grega com sua argúcia, utilizando a razão como instrumento de 

contestação. Já Fausto representa um mito alemão no qual o homem fazia um pacto com o Diabo e contra Deus 

em nome da aquisição do saber científico.  
48

    Como é o exemplo da verdade científica. 
49

    Birman (2000: 189). 
50

    Zaluar e Alvito (2006), relatam o processo de exclusão social carioca na introdução de sua obra “Cem anos 

de Favela”. Segundo estes, na República, o Rio de Janeiro, então capital federal, sofreu uma “tentativa de 

embranquecimento”, pois os republicanos e teóricos queriam transformá-la numa “cidade européia”. Com isso, 

determinaram a derrubada dos cortiços, dando vazão ao crescimento populacional “sobre os morros, charcos e 

demais áreas vazias em torno da capital”. Assim, conclui-se que desde o principio, as favelas constituem um 

marco claro da descriminação e do preconceito das oligarquias políticas locais. Favela  ficou “registrada 

oficialmente como área de habitações irregularmente construídas, sem arruamentos, sem plano urbano, sem 

esgotos, sem água, sem luz”. Precariedade resultante da pobreza de seus habitantes e do descaso do poder 

público da qual surgem às imagens que nos acompanham sobre o lugar.  
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cercanias rurais. Capital cultural e capital econômico
51

 acabaram sendo os meios que 

contribuíram para esta distribuição geográfica. Harvey (1993), citando Raban, demonstra o 

paradigma decorrente da complexização da metrópole que, ao mesmo tempo, representa “um 

lugar em que as pessoas tinham relativa liberdade para agir como queriam; e para se tornar o 

que queriam” e também configura um “labirinto” onde alguns de seus membros “perdiam o 

rumo”. Deste modo, para Raban:  

“[...] viver numa cidade é uma arte, e precisamos do vocabulário da arte, do estilo, 

para descrever a relação particular entre homem e material que existe na continua 

interação criativa da vida urbana. A cidade tal como imaginamos, a suave cidade da 

ilusão, do mito, da aspiração, do pesadelo, é tão real, e talvez mais real, quanto a 

cidade dura que podemos localizar nos mapas e estatísticas, nas monografias de 

sociologia urbana, de demografia e de arquitetura” (apud Harvey: 1993).  

Essa arte de personificação de muitos papéis sociais pode ao mesmo tempo ser 

libertadora como também angustiante. Um palco de constantes representações onde somos 

compelidos a interpretar os símbolos para tentar compreender a realidade que nos circunda, 

excita e assusta. Segundo Warat (2004: 235): 

“A instituição da sociedade precisou, até agora, de um conjunto de significações 

imaginárias, organizadoras e constituintes. Elas são sempre uma resposta ao caos, 

são sempre uma negação simbólica. Visam dar uma significação ao ser, ao mundo e 

à sociedade. Devem mascarar o caos, e, em particular, o caos constituído pela 

própria sociedade. Elas, conforme Castoriadis, o mascaram, reconhecendo-o como 

falso por sua representação/ocultação, fornecendo-lhe uma imagem, uma figura, um 

simulacro que preserva o homem da dolorosa experiência de enfrentar o abismo de 

sua existência (o caos), sem compensações imaginárias.” 

 Símbolo e significado nunca tiveram tanta importância
52

. Construímos uma 

representação simbólica da realidade que almejamos. Conseguimos, apesar de vislumbrarmos 

uma totalidade, individualizar e identificar o sujeito para atribuir-lhe direitos e deveres (sendo 

que alguns indivíduos, em razão das circunstancias sociais e dos estigmas com os quais os 

identificamos, acabaram sendo apenas portadores de deveres dentro dessa construção 

iluminista que prometera a todos o ideal de igualdade). 

                                                           
51

    Conceitos trabalhados em Bordieu (1996:19). 
52

   „O projeto do Iluminismo considerava axiomática a existência de uma única resposta possível a qualquer 

pergunta [...] o mundo poderia ser controlado e organizado de modo racional se ao menos se pudesse 

compreende-lo, representa-lo de maneira correta [...] isso presumia a existência de um único modo correto de 

representação que, caso pudesse ser descoberto (e para isso que todos os empreendimentos matemáticos e 

científicos estavam voltados), forneceria os meios para os fins iluministas”. (Harvey: 1993). Porém, no avançar 

desse pensamento, a compreensão da lingüística e de outros elementos foi dando ênfase a sistemas divergentes 

de representação. 
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 O ser e do dever ser
53

 em constante confronto num mundo onde imaginamos que a 

aparência vale pelo real. Seguindo o pensamento Waratiano
54

, observamos que o poder dos 

signos, símbolos e representações é construído em processo de lutas, discursos e 

acontecimentos significativos, autoritários ou democráticos, não sendo fruto de uma 

hegemonia de pensamento, mas sim, da constante disputa no campo social político. Bourdieu 

(1999: 46) menciona que as estruturas de dominação cultural são “produto de um trabalho 

incessante (e como tal histórico) de reprodução, para o qual contribuem agentes específicos 

(entre os quais os homens, com suas armas como a violência física e a violência simbólica) e 

instituições, família, igreja, escola, Estado”. Conforme Warat (2004, b: 215): 

"El hombre desarrolla su vida en gran medida através de un proceso organizativo de 

los dados de su entorno, preopándose por desentrañar su aparente orden, su aparente 

sentido.  

La cultura es, en última instância, la resultante de ese esfuerzo de producción 

cognoscitiva. Ciencia y mito son agentes, con que la cultura cuenta para dominar el 

mundo. Son formas reductibles de modos de constitutión del conocimiento, con lo 

que se pretende establecer una odenación para el ambiente fisico y social. El 

pensamento cientifíco y el mítico, como agentes de la cultura, muestran aspectos y 

necesidades distintas del conocimento humano." 

Para Warat, o que o homem já pode interpretar e reproduzir em experiência, toma uma 

conotação científica, o que ainda não consegue dominar (mesmo em razão da própria 

imprevisibilidade da natureza), acaba sendo traduzido em mitos. Neste quadro, o direito e sua 

linguagem têm papel fundamental, eis que permitem o transporte do real (ação dos indivíduos 

na sociedade) ao simbólico da linguagem ao discurso normativo (descrição dessa ação, seja 

com o intuito de garantia de direito, seja com o viés de sanção ao exercício da ação descrita 

como ilícita), no qual impera a razão frente à realidade, uma posição ideológica essencial para 

o implemento da modernidade baseada no Estado de Direito. A razão repousa positivada em 

                                                           
53

    Para o filósofo do direito Miguel Reale (2001: 94-95), a correlação entre o problema do Ser e da 

subjetividade intencional explica o papel da imaginação criadora em toda indagação ontológica. A relação entre 

o Ser, liberdade e valor, ou a distinção entre o Ser (Sein) e o Dever-ser (Sollen) constituem um tema sempre 

presente em seus escritos sendo duas categorias lógicas primordiais às quais correspondem diversos tipos de 

objetos. “Quando se contrapões ser, como expressão categorial daquilo que se subordina aos princípios de 

evidência  ou de causalidade (A = B; o calor dilata o metal), ao dever-ser, como indicação de algo que aponta 

para um valor, estamos empregando  o termo ser em acepção especial, correspondente ao que é enunciado do 

Ser, tomada esta palavra, gnoseologicamente, como objetividade  em geral. A rigor ser e dever-ser são 

categorias lógicas que traduzem duas posições distintas do sujeito cognoscente perante a realidade, dando lugar, 

respectivamente, a juízos de realidade e juízos de valor, porquanto  pelo primeiro se enuncia algo que é real é, 

enquanto que o segundo nos apresenta o real como ele deve ou deveria ser. É por isso que afirmo que “ser” e 

“dever-ser” são como que olho esquerdo e olho direito com que focalizamos a realidade.” 
54

    Warat (2004: 142). 
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regras escritas de cunho impositivo, as quais todos os personagens da vida social deveriam se 

ater, respeitar ou sofrer as sanções correspondentes a sua voluntária transgressão. O Direito 

como uma ferramenta (por vezes científica e, por outras, mítica - se pensarmos na sua 

pretensão pacificadora), é um instrumento essencial para manejar as condutas humanas em 

busca da construção do “equilíbrio” e da “paz”. 

Entretanto, tudo isso pode ficar somente na dimensão do simbólico, das idéias, das 

representações, dos textos legais, sem a devida adesão dos atores sociais ao prólogo jurídico. 

Essa ausência pode ser dar tanto pelo sentimento de ilegitimidade dessa ordem
55

 quanto pela 

própria incapacidade de entendimento da mesma pelo seu destinatário decorrente da ausência 

de ferramentas próprias que viabilizem a interpretação dos símbolos e representações, dos 

signos e significados da linguagem da lei, se considerados apenas sob o ponto de vista 

material.  Raban
56

 afirma que os sinais, estilos e sistemas de comunicação rápida são o sangue 

vital da grande cidade, porém o colapso desses sistemas - devido à falta de domínio da 

gramática da vida urbana – acaba deixando que a violência assuma o controle. Precisamos, 

portanto, de uma capacidade hermenêutica que possibilite a todos a leitura dos símbolos, sob 

pena de cairmos no caos. A cidade, para ele, “é suave, acessível à estonteante e libidinosa 

variedade de vidas, de sonhos, de interpretações”. Porém, conforme Raban
57

, as “qualidades 

plásticas que fazem da grande cidade o libertador da identidade humana também a tornam, 

especialmente vulnerável à psicose e ao pesadelo totalitário”. 

Na visão de Chartier (1990: 21) a distinção fundamental entre representação e 

representado, signo e significado está pervertida pelas formas de teatralização da vida social. 

Para ele, todos eles têm em vista fazer que a coisa não exista a não ser no signo que a exibe, 

por isso mesmo é comum iludir-se pela aparência e dizer que alguém ou algo representa 

aquilo mesmo que é, conforme o exemplo de Chartier (Ob. Cit: 22):  

“[...] Os magistrados têm conhecido bem esse mistério. As suas vestes vermelhas, os 

seus arminhos que envolvem em mantos felinos, os palácios onde exercem a justiça, 

as flores de lis, todo esse augusto aparelho é muito necessário; e se os médicos não 

tivessem sotaina e mulas e os doutores não tivessem barretes quadrados e becas 

demasiado largas e de quatro panos, nunca teriam enganado o mundo, que não 

consegue resistir a essa montra tão autêntica. Se aqueles últimos detivessem a 

verdadeira justiça e se os médicos possuíssem a verdadeira arte de curar, não teriam 

necessidade de barretes quadrados; a majestade dessas ciências seria por si própria 

suficientemente venerável”. 
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 Petit (2003: 370 - 384). 
56

    Apud Harvey (Ob. Cit). 
57

   Apud Harvey (1993). 
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Parafraseando Harvey (2004), concluímos que a cidade é o palco onde somos 

relativamente livres para interpretar ora papéis públicos, outrora privados, onde ora somos 

mocinhos, noutros momentos vilões, tolos, palhaços, bons e maus, conforme a máscara que 

usamos no momento e circunstância que estamos vivendo. O preço que pagamos pela 

liberdade das “cadeias da dependência subjetiva” de que ele fala, foi tratar os “outros” em 

termos objetivos e instrumentais. Assim não existiu escolha senão nos relacionarmos com 

“outros” sem rosto por meio do frio e insensível cálculo dos necessários intercâmbios 

monetários, capazes de coordenar uma proliferante divisão do trabalho social. A vida social 

em cujas estruturas jaz latente a divergência entre as classes de que falou Marx, um barril de 

pólvora que poderia explodir a qualquer momento. 

Esse stress constante, desencadeado pela “ameaça da violência inexplicável” 

decorrente de nossa tendência à dissolução da vida social não é algo atual. Da necessidade de 

antever o que há por trás das máscaras e representações, nasce nossa constante busca pelo 

controle. É nesse sentido que Harvey afirma que a maioria dos escritores modernos reconhece 

a insegurança como a única coisa segura na modernidade, a inclinação para o “caos 

totalizante”.  Por este motivo Berman
58

 descreve que:  

“[...] Ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete aventura, poder, 

alegria, crescimento, transformação de si e do mundo – e, ao mesmo tempo, que 

ameaça destruir tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que somos [...] a 

modernidade une toda a humanidade [...] uma unidade paradoxal, uma unidade da 

desunidade; ela nos arroja num redemoinho de perpétua desintegração e renovação, 

de luta e contradição, de ambigüidade e angústia. Ser moderno é ser parte de um 

universo em que, como disse Marx, „tudo o que é sólido desmancha no ar‟.”  

 Diante da constatação de que a vida moderna está permeada pelo efêmero, pelo 

fugidio, pelo fragmentário e contingente, Harvey (2004) nos aponta suas profundas 

conseqüências: a) a modernidade não pode respeitar seu passado ou qualquer ordem social 

pré-moderna; b) envolve uma ruptura, um turbilhão de mudanças que prejudica e afeta a 

preservação do sentido de continuidade histórica; c) não apenas envolve uma implacável 

ruptura com a totalidade das condições históricas precedentes, como também é caracterizada 

por um processo interno, inerente e interminável de rupturas e fragmentações; e, d) caracteriza 

um processo constante de destruição criativa
59

 como condição essencial. Tudo isso nos faz 

perder a referência, as raízes, a base, criando o que Bauman (1998) denomina de mal estar da 

pós-modernidade. 
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    Apud Harvey (2004). 
59

    O maior evento de destruição criativa do capitalismo foi, segundo o autor, a Segunda Guerra mundial. 
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2.1 As faces do urbano moderno: o outro, este meu desconhecido. 

As benesses da urbanidade não são para todos; a cidadania tem classes, cores, lugares, 

preferências, diante deste emaranhado de símbolos que usamos para representar o real. Santos 

(2005:140) esclarece que “para muitos, a rede urbana existe e a rede de serviços 

correspondente são apenas reais para os outros. Por isso são cidadãos diminuídos, 

incompletos”. Tomando a concepção de Oliveira e Marcier (2006:98), podemos observar a 

dualidade da metrópole: a “oposição favela (= morro = “acima”) / cidade (“embaixo”)”. 

Entretanto, desta realidade nosso senso comum concebeu que o criminoso está “em cima” ou 

seja, na favela; e o cidadão de bem “embaixo”, na cidade. Na verdade, na denúncia de Santos 

podemos concluir que, do ponto de vista da inserção social, do acesso à cidadania, os que 

estão “embaixo”, na verdade, estão “por cima”, muitas vezes, acompanhados pelos 

verdadeiros criminosos. 

A condição econômica é o fator determinante da desigualdade. É o projeto de 

felicidade não estendido a todos, após o Iluminismo de que nos fala Giannetti (2002), o 

liberalismo que não deu conta de cumprir com todas as suas promessas, o humanismo que nos 

encarcerou no Eu, impossibilitando o reconhecimento e o diálogo com o “outro” de que nos 

fala Bourdieu (1999). Nas palavras de Harvey (1994), “o reino da liberdade só começa 

quando o reino da necessidade é superado”, eis o paradigma da modernidade que precisa 

reconhecer a importância do progresso burguês (pela criação de enormes forças produtivas) e 

de outro a sua incapacidade de escapar das amarras da escassez natural e das necessidades 

ilimitadas que estão contidas nos conflitos entre estas mesmas forças. 

 Isso decorre do fato de que o processo de modernidade baseado no humanismo liberal 

não incluiu a todos. A concepção antropológica dos sentimentos centrados no ser, no Eu, fez 

com que o amor de si se contraponha ao amor do outro, como refere Birman (2000:190), é a 

moral do egoísmo que fundamenta a construção do liberalismo enquanto doutrina econômica 

e política. “Acumular bens e exaltar o eu seriam as duas faces da mesma moeda, nesta nova 

ciranda antropológica”, segundo o autor. Em vista disso, embora a igualdade formal seja 

símbolo da modernidade, juntamente com a liberdade, a fraternidade e a vida só foram 

incluídos de fato na societas aqueles indivíduos que podiam agir com reciprocidade para com 

esta nova ordem.  
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“Assim, foi entre as potências do amor de si e do amor do outro que se pôde 

inscrever a forma de ser do eu concebida por Lê Rochefocauld, pela qual a oscilação 

entre tais pólos seria definidora do próprio ser do homem. A divinização deste se 

realizaria pela exaltação do eu, que apenas abriria mão de qualquer amor de si, em 

nome do amor do outro, caso isso não implicasse uma perda substancial para a 

subjetividade. Com efeito, o sujeito não poderia mais abrir mão de si em função do 

outro, mas deveria sempre calcular meticulosamente o quanto poderia possuir de si 

próprio em nome do outro. O cânone ético que se estabeleceu desde então foi o de 

que esta despossessão seria possível para o sujeito desde que o outro lhe devolvesse 

o que lhe foi cedido igualmente”
60

. 

 O discurso de igualdade manteve as desigualdades de fato, ampliou o abismo entre os 

indivíduos “diferentes” que foram deixados à margem da cidadania através de nova roupagem 

a velhos discursos. A antropologia criminal dentro da racionalidade científica da modernidade 

contribuiu para a manutenção dos estigmas, para a discriminação do “outro”, para a 

legitimação do controle social e da violência institucionalizada. Lombroso
61

 não poderia 

imaginar as conseqüências de sua pesquisa acerca do perfil do criminoso ou em que resultaria 

seu conceito de criminoso nato. O mito ariano de Hitler e sua busca pela “raça pura” com 

bases antropométricas e etnocêntricas nos alerta para o perigo de tais discursos. Veja-se, a 

exemplo disso, a fala do atual governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, 

denunciada por Gisele Martins e Renata Souza no Jornal O Cidadão 
62

, associando de forma 

preconceituosa o problema da gravidez nas comunidades com o aumento da violência: 

“A questão da interrupção da gravidez tem tudo haver com a violência [...] você 

pega o número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Méier e 

Copacabana, é padrão Sueco. Agora, pega na Rocinha. É padrão Zâmbia, Gabão. 

Isso é uma fábrica de produzir marginais. O Estado não dá conta.” 

Posições como essa, apesar de revoltantes, são comuns. De outro lado, conforme 

menciona Harvey (1993), “abundavam doutrinas de igualdade, liberdade, fé na inteligência 

humana (uma vez permitidos os benefícios da educação) e razão universal”. Uma visão 

otimista que se baseava na expectativa das artes e da ciência como formas de promover o 

                                                           
60

    Birman, Ob. Cit. 
61

   A obra mais famosa de César Lombroso é L´Uomo delinqüente publicada em 1876, em Milão, (Lombroso. 

1999:21), na qual ele aponta as causas antropológicas da delinqüência, uma espécie de tendência natural ao 

crime, conseqüência de sua condição física, orgânica e moral – surge a figura do criminoso nato. As teses de 

Lombroso foram contrapostas por Durkein que observou as questões sociológicas que influem o delinquente. 

Posteriormente, após Freud, também foram apontadas as razões psicológicas ligadas a delinqüência. Hoje não se 

pode olvidar o caráter bio-psico-social da criminalidade, bem como o fato, como lembra Alessandro Barata 

(1999), de que a sociedade cria o criminoso, ela é criminógena.  
62

 MARTINS, G.; SOUZA, R. 2010. Segurança para todos. In O Cidadão. CEASM – Centro de Estudos e Ações 

Solidárias da Maré. Março/2010. n° 61.  Rio de Janeiro: Ediouro, p. 13. Este jornal é uma mídia alternativa que 

circula na Maré, com publicação de cerca de vinte mil exemplares, contando ainda com um blog, que alcança 

infinito número de internautas http://ocidadaonline.blogspot.com. O objetivo dessa mídia é discutir os problemas 

que afetam ao complexo da Maré que conta com dezesseis comunidades, sem perder, contudo, a noção de 

totalidade por meio de uma visão macroscópica da sociedade. 

http://ocidadaonline.blogspot.com/
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controle das forças naturais, a compreensão do mundo e do eu, o progresso tanto moral quanto 

tecnológico e institucional, a justiça e a felicidade dos seres humanos. Podemos observar que 

tais teorias humanistas ainda resistem e são reproduzidas por autores como Habermas
63

, sem, 

contudo, assumir a mesma ênfase otimista. Existem também aqueles que insistem em 

abandonar o projeto iluminista em nome da emancipação humana, como é o caso dos 

pensadores filosóficos Pós-modernistas.  

O século XX foi marcado por duas Guerras Mundiais e seus campos de concentração, 

como o de Auschwistz
64

, pela experiência de bombas como as de Hiroshima e Nagasaki, pelo 

militarismo e ameaça de aniquilação nuclear e/ou bioquímico, marcado por um mundo bi-

polar (EUA x URSS), pelos esquadrões de morte e guerrilhas, pela máfia e pelo tráfico (de 

pessoas, armas, drogas e mercadorias) e outras formas de violência que demonstraram a 

verdadeira lógica oculta no sistema racional-legal adotado pela modernidade. Na concepção 

de Adorno, “o projeto do Iluminismo estava fadado a voltar-se contra si mesmo e transformar 

a busca da emancipação humana num sistema de opressão universal em nome da libertação 

humana”
65

. Para Warat (2004, a: 500): 

"Manifestamos o desejo de buscar a ordem e a paz baseados em expectativas 

racionais. Entretanto, existe outro tipo de busca da ordem fundada em preconceitos, 

em medo projetados. Uma ordem de temores que pode conseguir a desestabilização 

(o descrédito) dos valores estabelecidos. O lado obscuro da razão minando a 

racionalidade imposta pela ética. A violência condenada pela racionalidade, 

encontrando inúmeras justificações para se manifestar. Exercitamos uma desmedida 

e admirada violência para terminar com a violência dos outros. O guerreiro sempre 

glorificado. Há cidades que, inclusive, têm ou levaram o nome de seus assassinos. 

Com a mesma lógica da sociedade vitoriana  condenamos hipocritamente o horror e 

a violência que é ritualizada por nossa inconfessável fascinação. Quantos absurdos: 

condenamos a violência e a vendemos como entretenimento; Estados que falam de 

paz e resolvem sua economia vendendo armas, falamos de ecologia enquanto se 

multiplicam os dispositivos nucleares; forças de paz integradas por soldados que 

satisfazem sua violência apertando os botões do controle remoto das armas de 

bombardeio." 

Fruto da violência e por vezes, seu artífice: o medo, destacado na modernidade e cada 

                                                           
63

    Segundo Harvey (1994) Habermans continua a apoiar o projeto iluminista “se bem que com forte dose de 

ceticismo quanto às suas metas, muita angústia quanto à relação entre meios e fins e um certo pessimismo no 

tocante à possibilidade de realizar tal projeto nas condições econômicas e políticas contemporâneas”.  
64

    Cerca de 2 milhões de pessoas foram exterminadas neste campo de concentração conforme 

http://www.2guerra.com.br/sgm/index.php?option=com_content&task=view&id=649&Itemid=38 (page 

acessada em 07/12/2008). 
65

    Tese apresentada por Horkheimer e Adorno em Thedialectic of Enlightenment (1972) conforme Harvey (Ob. 

Cit.). “Escrevendo sob as sombras da Alemanha de Hitler e da Rússia de Stálin, eles alegavam que a lógica que 

se oculta por trás da racionalidade iluminista é uma lógica da dominação e da opressão. A ânsia por dominar a 

natureza envolvia o domínio dos seres humanos, o que no final só poderia levar a „uma tenebrosa condição de 

autodominação‟. 

http://www.2guerra.com.br/sgm/index.php?option=com_content&task=view&id=649&Itemid=38
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vez mais presente no contexto pós-moderno, é um artifício de poder. Para escapar da 

realidade o indivíduo desenvolve a atitude blasé referida por Simmel (apud Harvey: 1993). 

Esta decorre da rápida urbanização e se traduz numa espécie de distanciamento diante do 

mundo e das coisas. Ela seria uma forma do indivíduo se resguardar da avalanche de 

estímulos e da velocidade das oscilações e mudanças existentes nas metrópoles. Ou uma 

autodefesa para podermos tolerar os extremos da vida moderna. A única saída encontrada pela 

sociedade, segundo Simmel, foi “cultivar um falso individualismo através da busca dos sinais 

de posição, de moda, ou marcas de excentricidade individual”
66

. A representação de papéis, a 

utilização do simbólico
67

 como instrumento de inclusão-exclusão é uma constante arma blasé 

que tem na cidade sua localização genuína (Simmel 1987: 16-17). 

“A relação de representação é assim confundida pela acção da imaginação, „essa 

parte dominante no homem, essa mestra do erro e da falsidade‟, que faz tomar o 

logro pela verdade, que ostenta os signos visíveis como provas de uma realidade que 

não o é. Assim deturpada, a representação transforma-se em máquina de fabrico de 

respeito e submissão, num instrumento que produz constrangimento interiorizado, 

que é necessário onde quer que falte o possível recurso de uma violência imediata: 

„Só os homens de guerra não se mascaram dessa maneira, porque, efectivamente o 

seu papel é mais essencial, eles afirmam-se pela força, enquanto os outros o fazem 

por meio de dissimulações” (Chartier. 1990: 22). 

A tragicomédia da vida social bem como os melodramas violentos referidos por 

Harvey (1993), ao citar Raban, são reais. Se a cidade é um teatro, nela há oportunidade para 

que vilões e tolos andem lado a lado com os “mocinhos”. Criamos signos, símbolos, novas 

formas, modas, códigos para identificar rapidamente a inclusão ou exclusão do outro do 

circulo social a que pertencemos. Na acepção Waratiana, necessitamos contar com estas 

fórmulas mágicas
68

 para superar a nós mesmos, como também para superar a auréola de 

insegurança e tensão que nos rodeia, decorrente de um mútuo receio ante ao comportamento 

incerto, desconhecido, abstrato, potencialmente perigoso - o “outro” com que temos medo e 

dificuldade de dialogar. É por isso que nossa atitude mental blasé parte de um ponto de 

reserva, formal de auto-preservação em face da realidade em que estamos inseridos (Simmel; 

1987: 17). 
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    Apud Harvey (Idem). 
67

  Autores como Warat, Simmel, Miguel Realle, Bourdieu, dentre outros referem o simbólico como uma 

dimensão da representação do objeto que se pretende conhecer ou explicar. Na dimensão simbólica vemos as 

coisas pela aparência e não pela essência, não tomamos o objeto de análise pelo que ele realmente é, mas sim, 

por toda a gama de representações e significados que lhe atribuímos. Em Freud, as representações simbólicas 

seriam os arquétipos. 
68

    De forma literária e poética Warat (Ob. Cit.: 30) descreve essa construção. Ele vê tanto nos signos antigos 

como nos novos a necessidade dos homens de contar com fórmulas mágicas as quais atribuíram um significado 

geral para seu comportamento e permitiram superar seu vazio existencial. 
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A visão do "outro” é estigmatizada pelo preconceito naturalizado através de nossas 

interpretações dos símbolos, das aparências. O homem passa a “valer” em função do lugar 

onde vive (ou em função do que ele tem) e não mais por quem ou o quê Ele é (se observarmos 

os valores que traz em si, sua subjetividade). O território habitado determina, assim, “quem 

deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou naquele lugar”, como refere Santos 

(2005: 143), “morar na periferia é condenar duas vezes à pobreza”. É claro neste raciocínio 

que o lugar é determinado pela possibilidade econômica do sujeito (ou vice-versa). Da mesma 

maneira, a associação da pobreza ao crime justifica a exclusão da população que ali vive, 

permanecendo à mercê da violência tanto institucionalizada quanto decorrente da ausência das 

condições de cidadania que se impõem na realidade local.  

Se pela atitude blasé perdemos a capacidade de avaliar os objetos senão pela expressão 

pecuniária (Simmel; 1987:17), o indivíduo vale pelo quanto tem, a ausência do ter traduz 

ausência de valor. É nessa construção que a violência passa a ser um símbolo de exclusão 

social tão cruel quanto à pobreza
69

.  

 

2.2 A (des)construção da associação: crime, pobreza e drogas na metrópole. 

 Como refere Zaluar (2006: p. 212), o “caráter ideológico do adjetivo „violento‟ fica 

claro quando é utilizado sistematicamente para caracterizar o „outro‟, o que não pertence ao 

mesmo estado, cidade, raça, etnia, bairro, família, grupo, etc. [...]”. A associação simbólica 

entre pobreza e violência é estigmatizante e cruel. Sob a lógica da ameaça social das “classes 

perigosas” que Feffermann (2006: 23-24) denuncia, esconde-se um discurso de legitimação da 

violência institucional contra as camadas desfavorecidas no processo de modernização: 

“Pode-se verificar que há mais de um século se perpetuam os procedimentos 

arbitrários da polícia, sempre justificados pela ideologia que relaciona a pobreza à 

violência. A desigualdade social não justifica essa relação, reproduz a vitimização e 

a criminalização dos pobres, o desrespeito aos seus direitos e a falta de acesso à 

justiça”. 

No Brasil, morar na periferia é ser condenado também a sofrer todo tipo de violência e 

estigmatização, graças ao combate ao narcotráfico, que é usado como desculpa para legitimar 

a violência institucionalizada. “As casas são invadidas sem mandado judicial e os moradores, 
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    Mnazini-Covre (1995:106) apontava que “o Brasil é um país com alta exclusão de direitos que apresenta 32 

milhões de crianças/adolescentes carentes, quando não em estado de miséria absoluta”. 
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com medo de represália, não se opõem que a polícia invada e vasculhe todos os pertences”, 

segundo Feffermann (2006: 113). Em um trecho de sua obra, ela narra à experiência que 

vivenciou na comunidade paulista onde efetuou suas pesquisas acerca do trabalho de jovens 

no tráfico, relatando uma invasão policial, prática, segundo ela, corriqueira: 

“[...] Uma tarde, estávamos visitando uma casa e escutamos alguns homens à 

paisana chamarem pelo nome de um jovem morador. A mãe, assustada, sai para ver 

do que se trata. Era a polícia civil  - que não anda uniformizada – com três viaturas. 

Os policiais afirmavam que o jovem estava envolvido em um assassinato. A mãe 

entra na casa; os policiais a seguem, sem autorização. A intenção deles é retirar o 

jovem de dentro da casa. Nesse momento, impedimos a entrada da polícia, 

afirmando que sem mandado não era possível o acesso à casa. Os parentes 

enervados; a mãe, a irmã e os policiais na porta – eles fazem pressão para entrar. 

Esse episódio teve a duração de três horas. Pode-se imaginar o medo e a insegurança 

que os moradores têm no dia-a-dia. São culpados antes de provarem o contrário. O 

medo do jovem era que, se os policiais o pegassem, bateriam nele até confessar um 

crime que não havia cometido. Fato que ocorreu numa delegacia próxima da região 

que todos ficaram sabendo: um jovem foi espancado até a morte. Vulneráveis em 

todos os sentidos, frágeis, desprotegidos perante um Estado arbitrário e inapto”. 

É diante deste abuso legitimado que as estatísticas de mortos no Brasil, na década de 

1990 chega a 300 mil jovens, conforme denuncia Misse (2003: 139). Somem-se a eles os 

desaparecidos e teremos números dignos de uma guerra. Não suportando mais essa realidade 

dolorosa, surgem movimentos como as Mães de Acari, as Mães da Cinelândia e outros 

movimentos de mães
70

 que se organizaram para buscar seus filhos desaparecidos e denunciar 

a impunidade e o descaso com que foram tratadas pelo setor público. Estes grupos apontam o 

drama que vivenciam todos os dias os moradores das favelas metropolitanas. Tentam romper 

com a atitude blasé.  

Nos estudos de Freitas (2002), observamos que a violência é uma realidade 

assustadora e presente a estas “cidadãs”, a quem é negada, reiteradamente, a cidadania. É por 
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    Conforme Freitas (2002) o drama de Acari ou dos “onze de Acari” começou em julho de 1990 quando onze 

pessoas (três meninas e oito rapazes) desapareceram em Magé, no sítio dos avós de um dos desaparecidos. 

“Aparentemente o grupo viajou para fugir de policiais que estavam tentando extorquir dinheiro de alguns deles, 

que tinham envolvimento em assaltos e roubos de cargas de caminhão. Bandidos ou não, o fato é que estes 

jovens foram retirados deste sítio numa noite de julho de 1990 por homens que se diziam policiais e nunca mais 

foram vistos”. A maternidade tornou-se o elo, a categoria que fundamentou a legitimação da luta das Mães de 

Acari.Já o movimento de Mães da Cinelândia surge em razão do “Movimento de Mães desaparecidas da Zona 

Oeste”. “As “ Mães da Cinelândia” eram mulheres cujos filhos foram seqüestra,dos ou mortos, e que nunca mais 

tiveram notícias dos mesmos. Elas estavam com as dores represadas, e quando perceberam que o exorcismo da 

dor no espaço público – realizado, com muita competência pelas faveladas de Acari – passaram compor também 

grupos de mães que exibiam as fotos dos filhos, de segunda à sexta, nas escadarias da Câmara de Vereadores. 

Era uma forma de chamar atenção das autoridades para o drama de milhares de mulheres pobres que perdem 

filhos de forma violenta nas comunidades sem cidadania.” Seguem-se também movimentos como as Mães 

Degase ”(Departamento Geral de Ações Socioeducativas), uma entidade de mães de adolescentes em conflito 

com lei, e em geral, internos do sistema penal para menores, na Ilha do Governador.”; às Mães da Sé, Mães do 

Borél, etc,  Conforme: http://cenbrasil.blogspot.com/2008/08/saindo-das-panelas.html (page consultada em 

07/12/2008). 

http://cenbrasil.blogspot.com/2008/08/saindo-das-panelas.html
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este motivo que passam a se movimentar, buscando demonstrar a injustiça que lhes assalta, 

através da construção de uma nova identidade materna (a mãe lutadora que substitui a mater 

dolosa). Legitimadas através da dor da perda dos filhos, dor que ultrapassa as barreiras do 

lugar - como a dizer: poderia ser o seu filho, só uma mãe pode saber a dor de outra – 

mobilizam-se, formam redes de solidariedade e reivindicam o direito de enterrarem seus 

filhos. Acabaram sendo destaque nas manchetes dos jornais e da televisão na década de 1990, 

afirmando que, na favela, também existem cidadãos que precisam ser ouvidos, respeitados em 

seus direitos elementares de primeira geração (liberdade de ir e vir para si e seus filhos, 

amigos, parentes, conhecidos, sem correr o risco de ser morto por ser confundido com 

bandido ou por uma ”bala perdida” - ou seja, exigem direito à vida, liberdade, igualdade, 

segurança. fraternidade). Buscam romper o senso comum estabelecido através da violência 

simbólica. 

 Por outro lado, conforme alerta Alvito (2006: 187), Acari tem ocupado um lugar de 

destaque negativo no imaginário urbano do Rio de Janeiro, desde meados de 1980, o que 

reforça a estigmatização negativa dos moradores dessas comunidades. Talvez em 

contraposição aos movimentos populares, cujos membros exigiam o reconhecimento de sua 

condição cidadã (e daqueles desaparecidos), em dezembro de 1995, para reforçar a ideologia 

da exclusão e a legitimação da violência institucionalizada naqueles lugares, o secretário de 

segurança do Rio de Janeiro, general Nilton Cerqueira tenha feito a seguinte declaração ao 

Jornal do Brasil:  

“De acordo com o manual de guerra das Forças Armadas, é considerada uma zona 

amarela aquela área onde há um risco moderado para a tropa. As zonas vermelhas, 

onde há alto grau de perigo, também foram indicadas na cidade pelo general: „As 

favelas de Acari, Vigário Geral, Turano e Parada de Lucas apresentam um grande 

risco para a população e mesmo para a polícia, que deve ter maior cautela‟, explicou 

o secretário”.
71

 

Segundo Alvito, menos de quatro meses depois da declaração, a favela de Acari foi 

“ocupada” por centenas de homens da Polícia Civil, seguindo-se posteriormente a Vigário 

Geral e Parada de Lucas.  Podemos observar que, em contraposição a estes movimentos de 

reivindicação que buscam identidade na dor e na violência que sofreram não só as mães, mas 

as famílias, os vizinhos, amigos, afetos e conhecidos das vítimas silenciosas desse processo de 

exclusão, são reforçadas as imagens que aliam às drogas, o crime, a violência e a 

marginalização social, como se um fosse conseqüência do outro. Essa reprodução de idéias 
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    Apud Alvito (2006: 187). 
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persiste se observarmos que o discurso de 1995, acerca das comunidades “potencialmente 

perigosas” em razão do tráfico, foi reproduzido em setembro de 2008, em seminário realizado 

na Universidade Santa Úrsula, em parceria com a SEPDQ e prefeitura do Rio, pelo Coronel 

Francisco Duran Borjas, que, na ocasião, era Secretário Especial de Prevenção à Dependência 

Química do Município do Rio de Janeiro
72

. A idéia de polícia pacificadora é outro exemplo da 

relação estabelecida entre o Estado e as comunidades. 

Os moradores das favelas ou comunidades, graças a estas representações distorcidas, 

ora são vistos pelas autoridades e sociedade como partícipes ativos e conscientes da realidade 

violenta, como se compactuassem com o tráfico voluntariamente, aceitando a condição 

criminosa local. Outras vezes são referidos como “reféns do medo e da violência”
 73

. Um 

discurso que se contradiz, mas que tem forte teor ideológico de legitimação das ações 

preventivas e repressivas do Estado nestas comunidades (na realidade, mais repressivas que 

preventivas, eis que o discurso preventivo na verdade faz parte de uma política simbólica na 

perspectiva de Hill
74

).  

Conforme Malaguti Batista (2003, a: 07-08), o medo se transfigura em afeto (ou 

desafetos), sentimentos, política econômica, projetos de lei, fragmentos de discursos, 

cenários, políticas sanitárias, etc., invadindo e infectando assim “todas as frestas e cantos da 

vida carioca”. Não é sem razão que a atuação policial junto a essas populações provoca medo, 
                                                           
72

  O evento realizado pela SEPQD (Secretaria Especial de Prevenção à Dependência Química) do município do 

Rio de Janeiro foi o seminário “As Drogas e a Realidade Jurídico Social”, que ocorreu nas dependências da 

Universidade Santa Úrsula em 18 de setembro de 2008. Durante a sua fala, o então Secretário de Prevenção 

demonstrou através de mapas expostos em PowerPoint a localização e a periculosidade das comunidades 

potencialmente violentas em razão do tráfico de drogas. Também exibiu imagens da mídia demonstrando o 

desacato aos policiais nas invasões das comunidades, constituindo uma imagem depreciativa dos indivíduos que 

ali vivem. Uma das imagens exibida era de uma menina que em atitude desafiante, impunha o peito a um policial 

militar armado com um fuzil.  
73

  Nesse contexto, importante reproduzir um trecho do discurso do Secretário da SEPDQ, Coronel Borjas, que 

consta do instrumento que foi repassado aos participantes do seminário “As Drogas e a Realidade Jurídico 

Social”, intitulado “O Narcotráfico e a Política de Prevenção na Cidade do Rio de Janeiro”: “A cidade, 

importante pólo econômico e principal pólo turístico do Brasil, foi transformada em um dos maiores centros 

consumidores de drogas ilícitas do país. Com o fortalecimento do narcotráfico e o elevado contingente humano 

engajado, de forma rentável, nessa atividade criminosa, há considerável aceitação dessa prática por parte do 

seguimento local, enquanto crescem a intimidação e o clima de terror provocados pelos traficantes junto à 

maioria dos moradores, reféns do medo e da violência. Atuando, através das organizações criminosas, 

demarcando territórios de domínio e agregando, na defesa de seus espaços  práticos  e na conquista dos outros, 

moderno armamento e farta munição, esses grupos marginais afrontam, em um crescente de atitudes, a sociedade 

como um todo – ordenando o fechamento de comércio; seguem decretando luto, incendiando coletivos, 

interditando vias de acesso. A figura do jovem traficante – „dono do pedaço‟, no máximo um narcovarejista local 

– surge, para alguns, perigosamente, como um símbolo de poder e satisfação dos sonhos de ter coisas materiais e 

mulheres à disposição, desencadeando um processo que contagia a tantos outros.” 
74

    Para  Hill (2006: p. 67) as políticas simbólicas são aquelas “formuladas sem nenhuma intenção concreta de 

implementação”. Tal acontece porque os políticos “desejam ser vistos por apoiarem determinados ideais ou 

metas, sem, efetivamente fazerem nada por eles”. 
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terror. Conforme Feffermann (2006: 24), “isso impede, e até reprime, qualquer expressão de 

cidadania, pessoal ou coletiva, isolando-os e deixando-os abandonados [...]” diante do Poder 

Público. E segue afirmando: “Enquanto o pobre é estigmatizado como perigoso, as práticas 

criminosas das elites continuam impunes”. 

Interessante ainda notar que a mesma sociedade que exclui o "criminoso das drogas", é 

a sociedade que busca de maneira incessante,  uma pílula mágica que afaste suas angústias, 

uma "droga" mágica que lhe dê sensação de completude e paz, como nos alerta Giannetti 

(2002: 148-149).  Segundo ele, é com base nisso que trabalha a neurotecnologia e a indústria 

farmacêutica. Assim, "[...] da calvície à obesidade, da insônia à impotência sexual, da 

ansiedade à perda de memória - há remédio para tudo [...] O caminho do paraíso está 

pavimentado de fórmulas, prescrições e bulas medicinais." (Ob. cit. 149).  Ainda segundo 

Giannetti,  

"O esforço em torno das possibilidades abertas pelo avanço da tecnologia biomédica 

dá o que pensar. Boa parte das drogas que vêm empolgando os mercados tem por 

finalidade não a defesa do organismo contra doenças que ameaçam e debilitam a 

saúde, mas sim a expansão da nossa capacidade de desfrutar prazeres, sentir 

satisfação em sermos quem somos e gozar ativamente a vida. Não são os remédios 

apenas 'defensivos', ou seja, voltados para o reparo de deficiências e anomalias; são 

drogas 'ofensivas' (life style, no jargão farmacêutico) à base de substâncias que 

visam à ampliação do campo da experiência e à propulsão de 'vôos mais altos' do 

bem-estar subjetivo - armas químicas na guerra de conquista pela torre da 

felicidade". (Idem, ibidem). 

De outro lado, os discursos técnico e médico servem aos interesses ideológicos do 

poder de forma a influenciar o imaginário social dentro do viés que melhor lhe apraz. Como 

conclui Malaguti Batista em sua análise dos conteúdos dos processos sobre drogas e 

juventude pobre no Rio de Janeiro (2003: 131), curiosamente,  

"[...] são as 'equipes técnicas', incorporadas para 'humanizar' o sistema penal, que 

mais desbragadamente reproduzem todas as metáforas do darwinismo social 

empregadas para o diagnóstico das 'ilegalidades populares'. Psicólogos, psiquiatras, 

pedagogos, médicos e assistentes sociais trabalham em seus pareceres, estudos de 

caso e diagnósticos da maneira mais acrítica, com as mesmas categorias utilizadas 

da introdução das idéias de Lombroso no Brasil. 

Todos os lapsos, metáforas, metonímias, todas as representações da juventude pobre 

como suja, imoral, vadia e perigosa formam o sistema de controle social no Brasil de 

hoje e informam o imaginário social para as explicações da questão da violência 

urbana.  

Não é sem motivo, pois, que se espraiam os discursos legitimadores de medidas de 

controle cada vez mais violento das liberdades humanas. Dentro do imaginário coletivo onde 
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o discurso médico ou douto produz verdades, a recepção acrítica dos discursos revestidos no 

viés cientificista faz com que seja cada vez mais difícil uma postura que questione essa 

realidade. Agarrados aos nossos topois seguimos adormecidos e alucinados pela pílula da 

“verdade”. Até quando? 

 

2.3 Vítimas do medo, uma sociedade alucinante e alucinada. 

Manteremos essa atitude blasé ou vamos realmente problematizar a realidade, 

buscando soluções? Eis o paradigma que temos de enfrentar. Mas a questão é ainda mais 

profunda, já que até mesmo nossa capacidade de formulação do problema está comprometida 

diante de uma visão que é estigmatizada, falsa, incoerente com a realidade, distorcida pela 

violência simbólica
75

 que nos impõe uma espécie de estrabismo social. Concentramos a 

discussão a cerca da licitude ou não das drogas, do controle ao uso, produção e venda, do mal 

das drogas, da associação destas ao crime e a violência, sem, contudo, enfrentar a realidade 

dos fatos. Assimilamos à violência como normal, natural em relação a estes estigmatizados 

“vilões” do teatro social.  

Somos vítimas, produto e reprodutores na violência simbólica referida por Bourdieu 

(1999: 46-47), a qual “se constitui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar 

de conceder ao dominante” que a incorpora ante a ausência de instrumentos capazes de 

analisar a situação por outro ângulo. Ou seja, “[...] quando os esquemas que ele põe em ação 

para se ver e avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes (elevado/baixo, masculino/feminino, 

branco/negro, etc.), resultam da incorporação de classificações assim naturalizadas, de que 

seu ser social é produto”. Eis a submissão encantada de que ele fala, efeito característico da 

violência simbólica, seus atos de conhecimento são, na realidade, atos de reconhecimento, de 

submissão
76

. Pelo imaginário que se apresenta a respeito do morador da favela
77

, concluímos 

como Alvito (2006:188) que “fica fácil para os policiais inventarem „bandidos perigosos‟, 

„chefões‟, „gerentes‟, e toda uma gama de topoi das páginas policiais”. 
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    Bourdieu (Ob. Cit: 22). 
76

    Bourdieu (Ob. Cit.). 
77

    Ressalte-se que trocar o nome favela para morro, comunidade, periferia ou qualquer outro adjetivo não tem 

conseguido diminuir a estigmatização referente às pessoas que moram lá. O discurso supracitado do Coronel 

Borjas sobre a figura do jovem traficante é exemplo disso. 
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É por isso que Zaluar e Alvito (2006) afirmam, na introdução do livro Um Século de 

Favela, que as imagens depreciativas de precariedade urbana, construídas acerca da favela 

carioca, aliadas às estratégias políticas do Estado “fizeram do favelado um bode expiatório 

dos problemas da cidade, o „outro‟, distinto do morador civilizado da primeira metrópole do 

Brasil”. O dualismo de que falam os autores do “lugar do lodo e da flor que nasce” persiste há 

mais de século, inspirando tanto o imaginário preconceituoso daqueles que querem dela ser 

distinguidos, quanto dos poetas e escritores que a descrevem em suas prosas, versos, poesias e 

canções. A realidade que se apresenta maquiada, envolta nos estigmas é contraposta na 

música, conforme o estudo de Oliveira e Marcier (2006), que é uma das formas encontradas 

pelos habitantes das comunidades, para denunciar e contrapor esta discriminação, como na 

composição  Crioulo Doido, de Bezerra da Silva (1992): 

Se vocês estão a fim de prender o ladrão/ Podem voltar pelo mesmo caminho/ O 

ladrão está escondido lá embaixo/ Atrás da gravata e do colarinho/ Só porque moro 

no morro/ A minha miséria a vocês despertou/ A verdade é que vivo com fome/ 

Nunca roubei ninguém, sou um trabalhador/ Se há um assalto à banco/ Como não 

podem prender o poderoso chefão/ Aí os jornais vêm logo dizendo/ que aqui no 

morro só mora ladrão/ Falar a verdade é crime/ Porém eu assumo o que vou dizer/ 

Como posso ser ladrão/ Se eu não tenho nem o que comer/ Não tenho curso 

superior/ Nem o meu nome eu sei assinar/ Onde foi que se viu um pobre favelado/ 

Com passaporte pra poder roubar/ No morro ninguém tem mansão/ Nem casa de 

campo pra veranear/ Nem iate pra passeios marítimos/ E nem avião particular/ 

Somos vítimas de uma sociedade/ Famigerada e cheia de malícias/ No morro 

ninguém tem milhões de dólares/ Depositados nos bancos da Suíça.
 78

 

 A dimensão cultural tenta ultrapassar as barreiras da violência simbólica, a “cultura 

também pode invadir a favela” é uma frase que o AfroReggae veicula nas rádios como a 

demonstrar uma possibilidade alternativa de ação nas comunidades – “musica para combater a 

violência; a arte de transformar a realidade”
79

. Eles exclamam silenciosamente a seguinte 

frase de Touraine (2006:173): “[...] Aquilo que cada um de nós exige, e sobretudo os mais 

dominados e os mais desprotegidos, é ser respeitado, não ser humilhado e até, exigência mais 

ousada, ser escutado - e mesmo ouvido e entendido”. Assim, seguindo o autor, podemos 

visualizar que o objetivo principal do AfroReggae, bem como dos inúmeros outros 

movimentos sociais que emergem na dimensão cultural das periferias, é 

“a realização de si mesmo como ator, capaz de transformar sua situação e seu 

ambiente, ou seja, de ser reconhecido como sujeito, cada vez que o ator reconhece 

que sua capacidade de ser um ator livre, e não o produto de construções sociais que 
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    A composição chama-se Vítimas da Sociedade e foi citada por Oliveira e Marceir (2006). 
79

    Slogan retirado do site oficial do Afro Reggae, movimento iniciado em Vigário Geral em 1993, as 

informações podem ser encontradas no site http://www.afroreggae.org.br/sec_historia.php (page consultada em 

08/12/2008).  

http://www.afroreggae.org.br/sec_historia.php
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ele não domina. Depende da solução de um conflito em que ele está engajado”. 

A realidade se contrapõe à representação que temos do “outro”, que de ator – com um 

papel pré-definido – quer se tornar sujeito de sua história, enquanto a “sociedade” de baixo 

mantém a atitude blasé. As estatísticas no que tange ao tráfico nas favelas, por exemplo, não 

justificam nossa atitude de indiferença à violência institucionalizada imposta nas 

comunidades como um todo ou com a generalização dos estigmas em razão destas pessoas. A 

associação feita entre a violência e a droga, de tão minimalista, insulta a nossa inteligência. 

Alvito (2006) nos informa que, na verdade o número de pessoas diretamente envolvidas no 

tráfico de drogas nas comunidades é ínfimo, cerca de menos de 1% do número total de 

moradores.  

Não se pode negar, por outro lado, que em virtude da ausência de fixos sociais 

(públicos e privados) de que nos fala Santos (2005), estas comunidades acabam reféns do 

impacto econômico do tráfico que afeta a todos os moradores. É evidente que dentro da 

comunidade, o “viciado” que “vem de fora” não consome somente a droga; e o “traficante” 

morador não apenas a vende. Estes atores estão interligados à economia local, fazem parte do 

fluxo de capital que nela circula de forma mediata. Também estão ligados à economia global 

e sofrem suas influências. E isso não é culpa do tráfico nem condição inerente ao mesmo, é 

apenas um resultado do mercado, do consumo, da economia que envolve todos os atores 

sociais em um circulo monetário ora virtuoso, ora não. 

 A realidade do tráfico, portanto, é outro elemento que necessitamos entender. 

Considerando a lição de Barata (1999), é a sociedade que cria o crime e o criminoso; é ela que 

determina que desvios não devem ser tolerados, nesse sentido, ocorre uma inversão no olhar 

do problema que precisamos observar dentro de nossos julgamentos. Nesse sentido: 

"O exemplo da proibição do álcool, nos EUA, de 1920 a 1932, é eloqüente. Foi a 

demanda em grande escala por aquele produto tornado ilícito - o álcool - que 

propiciou a expansão da máfia norte-americana naquele período. O aproveitamento 

da oportunidade econômica criada com o mercado ilegal conduziu-a para fora do 

limitado âmbito das 'aldeias urbanas' habitadas por imigrantes italianos. [...]". 

(Karam, 2009: 40-41) grifos nossos. 

 Em última análise, a sociedade cria o delito, tipifica a conduta delituosa, estabelece a 

noção de crime e de penalidade e pratica as ações que pretende controlar. Mesmo assim 

mantém arquétipos que não permitem visualizar a real dimensão do problema, como no 

exemplo acima citado, onde a sociedade americana culpava os guetos povoados por 
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imigrantes italianos (que tinham o arquétipo de beberrões e mafiosos). Sem nos atermos à 

discussão do mérito da proibição de determinados usos de psicoativos em relação a outros, é 

importante salientar que é o Estado que tem o condão de tipificar as condutas delitivas, 

conforme a realidade e os fins que esteja perseguindo; transformar ações antes lícitas em 

ilícitas, criminosas, sobre as quais irá incidir sua violência institucionalizada. Concordamos 

com Feffermann (2006:24) quando afirma que os “circuitos de ilegalidade, estimulados e 

criados por leis que impuseram proibições, geram dinâmicas violentas próprias, efeitos de 

poder da imposição primeira que foi a criminalidade, e que justifica a segurança desenvolvida 

para enfrentá-las”.  

Ë por isso, que é de fundamental importância a compreensão de como se dá a 

criminalização das condutas. Esse processo, segundo Flauzina (2008: 30-31), dividi-se em: a) 

criminalização primária - o ato de instituir legalmente a conduta típica antijurídica
80

; b) 

criminalização secundária - decorrente a implementação da criminalização primária pelos 

órgãos ou agências formais de controle (Polícias, Ministério Público e Judiciário). No ato de 

criminalização primária, a resposta das práticas criminais não está ligada diretamente a 

“danosidade” do ato, mas a qualidade dos indivíduos que cometem os delitos, não é sem razão 

que os crimes da parcela mais pobre da população têm maior gravidade que os cometidos pela 

parcela privilegiada. Exemplo disso é a condição de usuário diante da Justiça após a mudança 

de 2006. Para o favelado alguns papelotes de maconha ou de coca o elevam a condição de 

traficante, para um alto funcionário público, são necessários, as vezes, alguns quilos, como se 

observa da ampla jurisprudência. É a concretização do que nos afirmava Flauzina (2008: 31) 

como sendo um "aporte seletivo", garantidor da "desigualdade substantiva entre as infrações 

de acordo com a hierarquia social". 

 Para Barata (1999), tal escolha não significa de forma alguma que os desvios se 

concentrem nas classes desfavorecidas, ou nos delitos contra a propriedade, ou com respeito 

às drogas (acrescentaríamos), ao contrário, as pesquisas sobre a cifra negra
81

, sobre a 

criminalidade do colarinho branco
82

, ou mesmo sobre a criminalidade política demonstram 

que o comportamento criminoso está mesclado em todos os grupos sociais. Aliás, ele ressalta 

que a gravidade dos crimes das classes mais privilegiadas (amplamente imunes) é muito mais 
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 Ato levado a cabo pelo Legislativo ou pelo Executivo, através da promulgação da Lei Penal descrevendo a 

conduta típica penalmente punível. 
81

 Pesquisas que buscam apurar o número de delitos que não chegam a ser levados a registro pelas vítimas. 
82

 Crimes cometidos por altos funcionários públicos, membros do Judiciário ou Ministério Público, etc. 
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grave do que toda a criminalidade realmente perseguida. Para ele, 

"[...] o sistema das imunidades e da criminalização seletiva incide em medida 

correspondente sobre o estado das relações de poder entre as classes, de modo a 

oferecer um salvo-conduto mais ou menos amplo para as práticas ilegais dos grupos 

dominantes, no ataque aos interesses e aos direitos das classes subalternas, ou de 

nações mais fracas; além disso, incide, em razão inversamente proporcional à força e 

ao poder de controle político alcançado pelas classes subalternas no interior das 

relações concretas de hegemonia, com uma ou mais ou menos rigorosa restrição da 

esfera de ações políticas dos movimentos de emancipação social [...]".(Barata; 

1999:198-199) 

 Veja-se, nesse sentido, por exemplo, a criminalização da maconha, já mencionada 

anteriormente e sua desculpa médico-higienista da época. Com o subterfúgio de que a 

cannabis seria uma espécie de trampolim para a escalada à outras drogas de maior potencial, 

sendo, portanto, de grande malefício a saúde do seu usuário, os EUA, ao criminalizar seu uso, 

concretizou legalmente a estigmatização de toda uma população de imigrantes latinos e, a 

nível mundial, manteve criminalizada toda a América Latina que produzia cânhamo
83

.  

 O mito da escalada é ainda um marco teórico estigmatizante que impede o avanço de 

uma discussão sobre manter-se na ilicitude ou mesmo incluir nesse rol, algumas "drogas". 

Esta falsa idéia, apoiada em pesquisas da década de 1970, realizadas nos EUA com 

consumidores de heroína, consistia em afirmar que a maconha seria uma espécie de droga de 

passagem para drogas de maior potencial. Porém as referidas pesquisas tendenciosas, não 

fizeram as devidas comparações com um universo maior de consumidores de maconha, ou 

mesmo, considerou o restrito universo pesquisado ou a questão do uso anterior de outras 

drogas, inclusive, lícitas (Karam, 2008: 38-39).  

 Atribuir às propriedades farmacológicas de determinada substância o poder de 

conduzirem ao consumo de outras é um senso comum que precisa ser desconstruído. Ainda 

sobre este viés, novas pesquisas mal intencionadas e sem o devido cuidado no recorte de 

análise, pretendem manter este postulado, mesmo diante de outras tantas pesquisas que o 

refutaram, definitivamente, partido de um ponto de vista crítico a esta teoria, explicitando 

suas causas mais profundas, arraigadas na especificidade da observação. Seguimos o exemplo 

de Barata (1999: 199) neste trabalho, embora, por vezes, possamos encontrar resistência do 

pensamento estabelecido. Partimos de outro olhar para nos permitir questionar o paradigma 
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 Cânhamo ou cânhamo industrial é o nome que recebem as variedades da planta Cannabis e o nome da fibra 

que se obtém destas, que tem, entre outros, usos têxteis. Além de roupas, é utilizado na fabricação de papel e 

como forragem animal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cannabis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forragem_animal
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preventivo-criminalizante estabelecido nestas teorias, qual seja,  

" [...] da adoção do ponto de vista do interesse das classes subalternas para toda a 

ciência materialista, assim como também no campo específico da teoria do desvio e 

da criminalização, [como] garantia de uma práxis teórica e política alternativa que 

colha pela raiz os fenômenos negativos examinados e incida sobre suas causas 

profundas".  

  Porém, o sistema mítico-ritual referido por Bourdieu (1999:17), ao qual 

estamos submersos e que nos impinge estigmas e arquétipos como, por exemplo, o da 

dominação como algo naturalizado, não nos faculta perceber a realidade com facilidade. 

Dentro da divisão dualística das coisas, bem/mal, feio/bonito, limpo/sujo, guerra/paz, 

legal/ilegal, civilização/barbárie, etc., acaba-se incorporando o discurso criminológico como 

algo intrínseco à manifestação legitima da vontade social, do desenvolvimento, da 

humanização. Assim, somos induzidos, em razão da experiência dóxica ou atitude natural
84

. 

Exemplo disso, Zaluar e Alvito (2006: 09) nos lembram que, no Brasil, a favela sempre foi 

vista como um problema: sanitário e policial, ou ainda, de moralidade pública. A “idéia da 

favela como um „foco‟, a menção à „limpeza‟, isto é, a retórica centrada nas concepções de 

uma „patologia social‟ e da „poluição‟ estava destinada a uma longa permanência na cena 

institucional do século XX”.  

 

2.4 Insegurança e políticas de controle social  

  Dentro da dualidade de nossa visão estereotipada, ou estamos em favor de “Deus”, ou 

do “Diabo”, sendo que este nos atemoriza muito mais. Em alguns períodos históricos e 

sociedades, por exemplo, esta posição legitimou as Santas Cruzadas, o extermínio dos índios, 

dos bárbaros, dos hereges, as fogueiras da Santa Inquisição, a caça às bruxas, a evangelização 

protestante, as Missões Jesuíticas, os guetos, o apartheid. No Brasil não foi diferente, tivemos 

também em nossa história episódios de cruéis extermínios ideologicamente justificados 

(índios, hereges, escravos, mulheres, bruxas e feiticeiros, protestantes, homossexuais, 

drogados, pobres, favelados, criminosos - ontem e hoje, ainda podem ser vislumbrados 

capítulos cruéis nesse sentido).  
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    Conforme Husserl, citado por Bourdieu (Ob. Cit.). “Essa experiência apreende o mundo social e suas 

arbitrárias divisões, a começar pela divisão socialmente construída entre os sexos, como naturais, evidentes, e 

adquire, assim, todo um reconhecimento de legitimação”. 
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Malaguti Batista (2003, a: 08) lembra-nos que, na fase escravocrata do Brasil, esta 

visão dual entre bem e mal legitimou inúmeras atrocidades que continuam disseminando seus 

efeitos colaterais no meio urbano, consubstanciando formas de conhecimento esteriotipadas e 

hierarquias sociais do meio. Como a escravidão foi a insitutição rural e agrária das Américas 

por excelência, o estudo de seu impacto na formação urbana tem sido relativamente 

negligenciado. “Escravos e seus descendentes têm sido vistos, tipicamente, como anomalias 

no cenário urbano” (M. Batista, 2003, a: 08).  No século XIX o Rio de Janeiro  

“[...] abrigava a maior população de origem africana da América do Sul e da 

América do Norte. Assim, a escravidão, como status socio-legal imposto à força a 

esta população não se limitou a modelar profundamente a demografia, a geografia e 

a aquitetura da cidade brasileira. Ela também exerceu uma influência decisiva sobre 

a organização, os discursos e as práticas de intituições tão centrais quanto a 

medicina e a saúde pública, a imprensa e a política, e, por último, mas não de 

somenos importância, a criminologia e o controle da criminalidade [...]”. Malaguti 

Batista (2003, a: 08). 

          Demonstra-nos a autora que a aliança da medicina patológica com a criminologia 

positiva forneceu a 

 “[...] licença pseudocientífica necessária ao exercício de uma repressão penal 

extrema sobre os grupos localizados nas regiões inferiores do espaço social e 

urbano, independentemente da cor da sua pele, contribuindo consequentemente para 

normalizar níveis imoderadamente altos de violência contra as classes baixas. [...] O 

policiamento seletivo, o viés judicial manifesto baseado em classes e cor, o 

tratamento cruel dos infratores, o desrespeito rotineiro a direitos fundamentais e a 

indiferença ao consumo de corpos negros que caracteriza hoje o funcionamento da 

justiça criminal na metrópole brasileira têm sua origem no conturbado período 

imperial, quando o positivismo, o patrimonialismo e o racismo se encontraram e se 

fundiram na intellingentsia e no aparato do estado carioca”. (idem, ibidem: 09) 

 Com o fim da escravidão, o aumento das populações marginalizadas no último século 

trouxe à baila a necessidade de novos instrumentos de controle. Diante dos velhos arquétipos 

e novas roupagens que lhes fora dada pela ciência médica, jurídica, sociológica, 

criminológica, buscamos reformar, através do direito, os costumes sociais daqueles mesmos 

povos antes, escravizados, tidos como de menor valor. Passamos a perseguir os costumes de 

maneira direta através da penalização das condutas, atingindo, de maneira indireta, os nossos 

mesmos clientes de antes, porém, agora, dentro de uma nova roupagem que se pretende: 

democrática, sem preconceitos e fruto do desenvolvimento social e científico. 

 Assim, no último século, um novo “Diabo” foi encontrado para ser repudiado no 

lugar dos antigos: a “droga”; e com ela, de maneira transversa, seus adoradores (ou novos 

bruxos, feiticeiros, como preferirmos) – os traficantes; e suas vítimas (inocentes – “doentes‟ – 
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se pertencentes à classe dos abastados e culpados – “sem moral‟/ criminoso – se favelados): o 

usuário
85

 e a sociedade. O resultado disso é uma nova “caça as bruxas” com a promulgação de 

legislações nacionais e internacionais que determinam a criminalização do uso e da produção 

de drogas. Flauzina (2008: 33) nos alerta para a perversidade desse discurso estigmatizante 

oficial, muitas vezes reproduzido pela mídia e, mesmo, inadvertidamente, pelas populações: 

"Assim, acionando os códigos sociais mais elementares na estigmatização dos 

indivíduos - dos excessos caricaturados da Polícia à austeridade do Ministério 

Público e do Judiciário -, a clientela do sistema penal vai sendo regularmente 

construída de maneira tão homogênea e harmônica que nada poderíamos suspeitar. 

Sempre os mesmos motivos, os criminalizados parecem representar a parcela da 

humanidade que não cabe no mundo." 

 O quadro de descriminação das classes mantidas no cativeiro ou na miséria nos assola 

desde a colonização. Araújo (2008: 29-40) refere escrito que data de 1879, onde o Senhor 

Marquês do Lavradio, ao descrever o cenário urbano do Rio de Janeiro dizia que achava 

"estes povos sumamente pobres", formando um curioso conjunto de "clima e gente infernal"; 

em geral eram "povos sumamente pobres", vivendo em condições materiais inóspitas e 

desfavoráveis.  

 O Estado escolheu as "drogas" que melhor convinham como “bode-expiatório” para 

legitimar as incursões de sua violência institucionalizada em detrimento dos direitos civis de 

classes que ele pretendeu manter a mercê de seu braço forte, em nome de uma pseudo 

segurança social, ou de uma higienização dos hábitos culturais, sociais
86

.  Uma política, 

historicamente baseada na prisão, no desrespeito ao outro e hoje, em um sistema carcerário 

que mais parece imensos "campos de concentração para pobres", precisa ser questionada. 

Como menciona Berkeley, no prefácio da obra de Wacquant (2001:10-11): 

"a despeito do retorno à democracia constitucional, o Brasil nem sempre 

construiu um Estado de direito digno do nome. As duas décadas de ditadura 

militar continuam a pesar bastante tanto sobre o funcionamento do Estado 

como sobre as mentalidades coletivas, o que faz com que o conjunto das 

classes sociais tendam a identificar a defesa dos direitos do homem com a 

tolerância à bandidagem. De maneira que, além da marginalidade urbana, a 

violência no Brasil encontra uma segunda raiz em uma cultura política que 
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    Também chamado, viciado, drogado ou qualquer outro adjetivo de conotação pejorativa uma vez que tem o 

condão de estigmatizar o indivíduo. 
86

    Em um mundo onde a auto-medicação é algo cotidiano, onde tomamos aspirina de uma forma tão natural 

quanto nos alimentamos, onde o café, o chá, o álcool, o fumo e outras substâncias psicoativas são toleradas e 

utilizadas sem qualquer senso de depreciação do usuário, a exclusão para a ilegalidade da produção de  certas 

substâncias psicoativas naturais que eram produzidas na América  Latina e na Ásia e que tinham como mercado 

o protótipo do mundo moderno, os Estados Unidos da América é, no mínimo, questionável. Enquanto isso, as 

substâncias químicas decorrentes da modificação e manipulação farmacêutica de elementos naturais e/ou 

artificiais são vendidas em qualquer drogaria movimentando milhões de dólares nas indústrias farmacêuticas. 
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permanece profundamente marcada pelo selo do autoritarismo." 

 Mas dentro de nossa experiência dóxica já referida, ou de nossa atitude blasé, não 

conseguimos perceber a realidade dos fatos. É por este motivo que enquanto morrem milhares 

em razão da violência decorrente da criminalização das drogas, nosso consciente percebe a 

realidade na seguinte manchete: morrem mais pessoas em razão do tráfico de drogas.  Isso 

quando não emitimos um juízo de “valor”: ah... moravam na comunidade, devia ter algo a ver 

com o tráfico – ou então, ainda mais cruéis, enfatizamos  -; ou era um drogado mesmo, teve o 

que merecia. 

 Interessante como essa “racionalidade” impõe novos dogmas. Existem várias obras 

que retratam a “construção da doença do alcoolismo” e de teorias acerca da dependência 

química embasados em argumentos “médicos” sanitaristas, eugenistas ou higienistas que 

tinham alto cunho discriminatório e preconceituoso
87

. Stepan, em artigo intitulado Eugenia no 

Brasil (1991-1940)
88

, relata que, em 1920, as campanhas antialcoólicas representavam de 

forma pura o “estilo neolamarchiano reformista da eugenia”. Segundo ele, o alcoolismo já era 

encarado como “problema social e moral característico da população pobre e negra [...]”; pela 

eugenia, “o alcoolismo foi reformulado como „inimigo da raça‟, porque o „vicio‟ provocaria 

condições hereditárias ligadas ao crime, à delinqüência juvenil, à prostituição e às doenças 

mentais entre os pobres das zonas rurais e urbanas”. Assim, segundo Afrânio Peixoto, citado 

por Sepan, “o álcool causava degeneração racial porque os filhos dos alcoólatras eram 

defeituosos e predispostos desde a infância a meningite, convulsões, deficiência mental, 

loucura e crime”
89

. Conforme Bourdieu (1996: 17):  

“o modo de pensar substancialista, que é do senso comum – e do racismo - [...] leva 

a tratar as atividades ou preferências próprias a certos indivíduos ou a certos grupos 

de uma certa sociedade, em um determinado momento, como propriedades 

substanciais, inscritas de uma vez por todas em uma espécie de essência biológica 

ou – que não é melhor - cultural [...]”. 

Galgadas nesta forma de pensar “eugênica”, muitas das leis criminalizantes do uso de 

“drogas” foram aprovadas no século passado como se verá no capítulo III. Assim, o uso de 
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   Sobre o tema consultar: Hochmann, Gilberto. Armus, Diego. (Org). Cuidar, controlar, curar: ensaios 

históricos sobre saúde e doença na América latina e Caribe. Coleção História e Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2004;  Morel, Alain; Hérve, François; Fontaine, Bernard. Cuidados ao toxicodependente. Trad. Suza, Beatriz de. 

Lisboa: Climepsi Editores, 1998; Santos, Fernando Sérgio Dumas dos. A construção do alcoolismo no 

conhecimento médico: uma síntese. In Nascimento, Dilene Raimundo do. Carvalho, Diana Maul de. (Org). Uma 

história brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004;  
88

 Stepan (2004: 350). 
89

 Stepan (2004: 350). 
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certas drogas, antes divinizado/cultuado/elitizado, passou a ser feio/tosco/pobre/criminoso. E, 

conjuntamente a essa mudança de visão, agregou-se e disseminou-se a idéia equivocada de 

que a violência é fruto do uso de substâncias psicoativas. Como já vislumbramos 

anteriormente, não é a droga que gera a violência, mas sim, "[...] o fato da ilegalidade que 

produz e insere no mercado empresas criminalizadas (mais ou menos organizadas), 

simultaneamente trazendo a violência como um subproduto de que aquelas empresas devem 

se valer [...]". (Karam. 2008: 40). 

 Outra idéia que se buscou manter, e que precisa ser revista, é a de que os 

consumidores são os responsáveis diretos pela violência dos “traficantes”. Eles, na verdade 

respondem pela existência de um mercado, a violência e a criminalidade, como já expressada, 

é fruto da ilegalidade determinada pelo Estado ao comércio, consumo e produção daquelas 

substâncias.  

 O Estado impõe a ordem através da prevenção/criminalização, buscando legitimar sua 

posição através de um discurso médico-juridico de promoção da saúde. Porém, diante das 

estatísticas das mortes com base na guerra às drogas, essa premissa é insustentável. Ao 

contrário, a condição ilegal é imposta pelo Estado, que em razão de sua impropriedade em 

tratar a questão social, acaba por manter, de forma violenta, grande parcela da população 

distante das mínimas condições de cidadania. 

"O proibicionismo criminalizador pretende fundamentar a intervenção do sistema 

penal sobre as condutas de produtores, distribuidores e consumidores das drogas 

tornadas ilícitas em uma acenada proteção à saúde pública. Na realidade, porém, a 

criminalização afeta essa mesma saúde pública, provocando riscos e danos 

superiores aos eventualmente provocáveis pelos efeitos primários das substâncias 

proibidas." (Karam, 2008; 47). 

 Da criminalização decorrem problemas de (in)segurança, clandestinidade (de todo o 

processo produtivo, pesquisa, controle de qualidade da substância; bem como do processo de 

uso da substância, que se mantém dentro de uma precariedade, falta de higiene característica 

de um consumo descuidado), proibicionismo criminalizador (da substância, do uso, do 

usuário, do produtor, do comerciante); a falta de credibilidade do discurso que acarreta a 

desconsideração de quaisquer advertências sérias sobre o uso dentro deste contexto, a 

ocultação (do uso), a dificuldade de diálogo e conseqüente esclarecimento e/ou informação 

sobre o tema às crianças e adolescentes, familiares e educadores que (não sabem como educar 

para a autonomia); a estigmatização, a exclusão e o aumento do isolamento das classes sociais 
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relacionadas à questão das drogas. 

   A medicalização e a penalização andaram juntas, como refere Malaguti Batista 

(2003, a: 10), “[...] amalgoando-se com a racialização para levar a cabo a domesticação brutal 

das classes pobres. A demonização da „ralé‟ que se desvinculou do campo é aqui inseparável 

da criminalização da „multidão urbana‟, a que vai se somar à patologização dos escravos e de 

sua descendência”.   

Exemplo disso foi o massacre de Vigário Geral em 1993, quando 21 moradores 

daquela comunidade foram assassinados por policiais em retaliação a morte de seus 

companheiros em dia anterior por ordem de um chefe do tráfico da região. Esse fato, que na 

época foi amplamente veiculado pela mídia, demonstra o grau de arbitrariedade da violência 

institucionalizada com que as comunidades convivem diariamente. O relato dos moradores 

que até hoje chamam atenção para a ação policial da guerra às "drogas" que não leva em 

consideração as diferenças entre os cidadãos dentro de uma comunidade não pode ser 

adormecido sob pena de conivência social. Conforme Alvin (In Araújo & Salles - 2008: 125-

130): 

"[...] a ação policial brutal e abrangente que não leva em conta as diferenças 

existentes nem entre os diversos presos, com suas diferentes penas e graus de 

periculosidade, nem entre trabalhadores e bandidos que habitam o mesmo 

bairro/favela ou bairro/comunidade. As falas daqueles que sofrem a repressão 

sanguinária apontam para a desqualificação total das vítimas, a perversidade e a 

desigualdade em termos de poder. [...] Os moradores de Vigário Geral são 

criminosos em potencial; para os policiais a vingança se justifica pela proximidade 

social, pelo fato de que os membros do tráfico fazem parte dos habitantes de 

Vigário, ali nasceram, e ali foram criados. A partir de uma proximidade 

reconstruída, todos são considerados criminosos, sendo, portanto, legítima sua 

punição. A justificativa para atos violentos contra moradores de bairros populares e 

infratores da Lei está baseada em um senso comum que desconsidera as diferenças 

dos grupos sociais em causa. Senso comum que parte de uma visão externa a estes 

grupos, que justifica essas ações externas, como o massacre, feita por representantes 

da Lei. Ou seja, não só dentro dos presídios, mas dentro das casas e nas ruas dos 

bairros, todos são criminosos ou criminosos em potencial. 

 O episódio de Vigário Geral me chama especial atenção dentro da exemplificação de 

como funciona a experiência dóxica descrita por Bourdieu (1999). Até hoje aquela 

comunidade é vista de maneira estigmatizada pelos demais moradores do Rio de Janeiro e, 

mesmo por alguns moradores locais. Os locais, por referirem como seu endereço, muitas 

vezes, morarem em Jardim América
90

 (escondendo ou omitindo o nome do Bairro em razão 

do olhar criminalizador do morador de outras localidades, que está agregado a Vigário, desde 
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 Bairro fronteiriço, cuja favela não possui notoriedade no senso comum carioca. 
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o massacre); o restante da população, ao referenciar a violência que assola o lugar, sem, 

contudo, saber, muitas vezes, onde é este lugar, por nunca lá ter estado. Serviu-me 

particularmente como experiência, enquanto formulava a presente pesquisa, ter morado dois 

anos em Vigário Geral, para perceber em mim e em meus vizinhos, como os efeitos dos 

arquétipos são difíceis de serem mudados. O medo e o preconceito com o morador daquele 

local, embora infundado se racionalmente comparado com a violência de outras localidades 

no Rio de Janeiro, ainda se encontra presente, tanto nas abordagens policiais aos moradores 

do lugar, quanto na omissão do nome anteriormente referida, para afastar o estereótipo. Eu 

mesma, por várias vezes e em vários lugares, presenciei os olhares, chocados de meus 

interlocutores, quando mencionei onde eu residia.  

 No Rio de Janeiro, estamos cotidianamente convivendo com a política 

crimininalizadora, excludente, estigmatizadora e, por vezes, de extermínio, implementada por 

agentes do Estado totalmente despreparados para trabalharem a questão das "drogas", porém 

legitimados quanto ao uso da violência institucionalizada. Pode-se lembrar do massacre do 

Carandiru, da Candelária, dentre outros que repercutiram espetacularmente nos anos 1990. 

Um exemplo atual, é o assassinato de três jovens do Morro da Providência entregues aos 

traficantes da Mineira, por militares que faziam patrulhamento naquele morro
91

. A ironia 

desse fato é que os mesmos agentes do Estado que deveriam proteger os cidadãos, foram 

responsáveis pela entrega dos jovens para serem mortos pelo poder paralelo que este Estado 

pretende combater. Embora tenham sido processados os militares, suas defesas foram no 

sentido de que os jovens, por serem bandidos (leia-se envolvidos com o tráfico), tiveram o fim 

que mereceram, por terem desacatado a autoridade dos agentes públicos. 

                                                           

91
 É interessante questionar quem eram os três jovens assassinados. Na versão oficial, todos os três eram 

envolvidos de alguma forma com o tráfico de drogas, porém, a única identidade entre eles, segundo pesquisas 

realizadas com as famílias das vítimas, era a da realidade de pobreza, da negritude, da juventude e da alegria. 

David Wilson Florêncio da Silva, 24, como a maioria dos moradores da Providência, teve uma infância difícil. 

Ainda bebê, foi abandonado pela mãe. Como o pai já era falecido, acabou criado pela avó materna, dona 

Benedita Florêncio [...] Trabalhava durante o dia e fazia o supletivo à noite. Há cerca de uma semana, conseguiu 

vaga nas obras de remodelagem de casas do programa Cimento Social, principal motivo da ocupação do Exército 

na Providência. Começaria na última segunda-feira”; “Wellington Gonzaga da Costa Ferreira, 19, apesar de 

nunca ter trabalhado no ramo, também iniciaria na última segunda-feira trabalho como pedreiro no programa 

Cimento Social [...]Wellington, que nunca tinha dado muita atenção aos estudos, estava correndo atrás do tempo 

perdido. Cursava a 2ª série do ensino fundamental, em processo de alfabetização.” e “Marcos Paulo Rodrigues 

Campos, 17, era o mais novo dos jovens assassinados no morro da Mineira. E o que tem a história mais irônica: 

seu sonho, desde garoto, foi ingressar no Exército. "Ele sonhava em fazer logo 18 anos para poder se alistar, ele 

queria usar farda e tudo o mais [...] O adolescente flamenguista cursava a 7ª série do ensino fundamental.". 

Fonte:  http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2008/06/17/ult5772u120.jhtm page consultada em 10 de junho de 

2010. 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2008/06/17/ult5772u120.jhtm
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 O mesmo raciocínio moveu os agentes do Estado, no ano passado, quando, em 

represália aos traficantes que teriam derrubado um helicóptero da polícia militar e matado 

dois PMs, mataram alguns moradores do Morro dos Macacos, em Vila Isabel (o número exato 

de mortos nessa operação é difícil precisar, a primeira manchete mostrou dez, outras que se 

sucederam, falaram de mais de 30 mortos - todos exibidos pela autoridade do Estado como 

“traficantes”, mesmo sob os protestos da população em razão do assassinato de vários 

inocentes
92

). Ou ainda, à poucos dias, quando um soldado do BOPE (Tropa de elite da polícia 

Militar) matou com um tiro de fuzil, um trabalhador no morro do Andaraí por confundir uma 

furadeira em suas mãos, com uma metralhadora
93

. 

 Em todos os exemplos acima, os jornais registraram a indignação dos moradores com 

a conduta do poder público nestes casos. Em todos os casos, relatos dos familiares reforçam 

que os assassinados eram trabalhadores sem envolvimento com o tráfico, embora as primeiras 

alegações das autoridades policiais, mais amplamente noticiadas que a revolta dos familiares 

das vítimas, até mesmo para legitimar os assassinatos, era do contrário, de que teriam matado 

"partícipes do trafico ou alguns traficantes". É o que se observa dos registros de jornais da 

época e dos relatos contidos em obras como as de Feffermann (2006); Machado da Silva 

(2008), Araújo & Salles (2008), Flauzina (2008), Alvito (2001) etc., que expressam outras 

histórias de violência institucional, pesquisadas e reunidas por estes autores. 

 Ao que tudo indica, embora a Constituição Federal tenha proibido a pena de morte no 

Brasil, estamos diante da implementação de uma política de extermínio revestida e legitimada 

pela ideologia da "guerra às drogas". Não é por outro motivo que Karam (2008: 45) afirma 

que: 

"A diferenciação, a estigmatização, a demonização, a hostilidade, a exclusão, 

naturalmente, produzem violência. 

Agentes da repressão são formal ou informalmente autorizados e incentivados à 

violência, à tortura, ao extermínio. Decerto quem é encarregado de 'combater' um 

'inimigo' deve eliminá-lo. O 'inimigo' é o 'perigoso', a 'não-pessoa', o desprovido dos 

direitos reconhecidos apenas aos que se auto-intitulam 'cidadãos de bem'. Como se 

espantar ou se indignar quando aqueles agentes da repressão, violentando, 

torturando, exterminando, cumprem o papel que lhes foi designado por estes 

mesmos 'cidadãos de bem'? " 
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 http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/traficantes-derrubam-helicoptero-pm-dois-policiais-morrem. Consultada 

e 10 de junho de 2010. 

 Ver também,  http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/violencia_rio/index.html.  

E, http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/10/21/ult5772u5761.jhtm , nesta manchete o número de mortos já 

era de 33. 
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 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/05/policial-do-bope-confunde-furadeira-com-arma-e-mata-

morador-do-andarai.html page consultada em 10 de junho de 2010. 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/traficantes-derrubam-helicoptero-pm-dois-policiais-morrem
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/violencia_rio/index.html
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2009/10/21/ult5772u5761.jhtm
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/05/policial-do-bope-confunde-furadeira-com-arma-e-mata-morador-do-andarai.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/05/policial-do-bope-confunde-furadeira-com-arma-e-mata-morador-do-andarai.html
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 Enfim, os porta-vozes de nossas instituições não observaram ao elaborar a política 

(conscientemente ou não) que não é a droga que gera violência. A violência está no próprio 

ser social, a droga nada mais é que uma ferramenta ha muitos séculos utilizada pelo homem. 

O abuso da utilização é problema do usuário e não a droga em si. A dependência é tida hoje 

como um efeito colateral do uso, uma “doença” desenvolvida pelo usuário, mas na realidade 

podemos ser dependentes de outras coisas além da "droga". A questão central é a dependência 

(não necessariamente às drogas, mas de qualquer ação que importe um vício), a necessidade 

de “bengalas” para superar a dor, o atavismo, a insegurança, o caos da realidade social a que 

estamos submetidos e que nos alertou Warat e Bourdieu. Nos dizeres de Giannetti (2003: 143- 

180), estamos na constante busca da pílula da Felicidade instantânea. 

"Na luta pela felicidade, o homem se deu conta de que o mundo natural podia ser 

transformado e submetido aos seus desígnios. O corpo do animal humano é parte 

dessa natureza, Ao se perceber e tomar como objetivo de si mesmo, o homem 

descobriu que era possível alterar e manipular a sua natureza orgânica tendo em 

vista não só o bem-estar objetivo da saúde física, mas também o subjetivo da 

felicidade. Se a 'vida é uma doença incurável', como declarou o poeta inglês 

Abrahan Cowlwy no século XVII, então por que não buscar um remédio que alivie 

os sintomas e o desconforto? " (Giannetti. 2003: 146). 

 Da inobservância quanto ao âmago da questão das "drogas" já referido, ante ao 

despreparo dos agentes formuladores e implementadores da política, surgem outros problemas 

reflexos, mais graves que a questão da dependência, como problematizado até agora. Para 

entendermos esse quadro de maneira mais completa, bem como, para seguir problematizando 

com melhor propriedade e tecermos nossas considerações finais, não se pode fugir da 

exposição do desenho político-jurídico-institucional da política de prevenção, primeiramente. 

Eis o que faremos no capítulo a seguir. 
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Capitulo III 

3.  A “dependência química” e a trajetória da política anti/sobre “drogas” no Brasil: o 

paradigma preventivo-criminalizante. 

Avançando na análise crítica com a qual estou buscando a compreensão da política de 

prevenção às "drogas" e seu duplo efeito (prevenção/criminalização de condutas), é necessário 

investigar que princípios estruturantes do discurso da política efetivamente se objetivam no 

plano de sua implementação. Considerando a dimensão lingüística com a qual a mesma se 

descreve, destaco, pela nomenclatura inicial da política: PNAD, Política Nacional Antidrogas, 

mesmo que atualmente renomeada "sobre drogas", que ela foi (e ainda é) elaborada com base 

no posicionamento antidrogas. Já demonstrei no capítulo II que esta visão não facilita a questão 

dos conflitos resultantes do uso de substâncias psicoativas. Ao contrário do que pretende fazer 

crer, esta postura permite a manutenção da dicotomia entre estabelecidos e outsiders, conforme 

Elias & Scotson (2000); ou incluídos e excluídos, na perspectiva de Forrester
94

; ou ainda 

cidadãos e usuários, cidadão e traficantes, homens de bem e criminosos conforme se 

fundamenta o senso comum, etc. Ambos os sujeitos (independentemente da nomenclatura que 

utilizemos para nos referir a essa dicotomia) encontram-se orientados por classificados da 

ordem social, tanto que suas denominações são constantemente reificadas ao gosto das 

contingências sociais ou intelectuais, razão pela qual aprimoram o vernáculo, modificando 

simbologias utilizadas para caracterizar as representações em constantes transformações. No 

fundo, entretanto, está-se apenas renomeando velhas interpretações estigmatizantes. Elas jazem 

ali, permanecem, ou como menciona Forrester, continuam sendo as mesmas 

“Tantas vidas encurraladas, manietadas, torturadas, que se desfazem, tangentes a 

uma sociedade que se retrai. Entre esses despossuídos e seus contemporâneos, 

ergue-se uma espécie de vidraça cada vez menos transparente. E como são cada vez 

menos vistos, como alguns querem ainda mais apagados, riscados, escamoteados 

dessa sociedade, eles são chamados de excluídos. Mas, ao contrário, eles estão lá, 

apertados, encarcerados, incluídos até a medula! Eles são absorvidos, devorados, 

relegados para sempre, deportados, repudiados, banidos, submissos e decaídos, mas 

tão incômodos: uns chatos! Jamais completamente, não, jamais suficientemente 

expulsos! Incluídos, demasiado incluídos, e em descrédito.” (Forrester. apud 

Wanderley: 2007: 209-210). 

Certo também é o fato de que o discurso sobre exclusão é uma determinação dos 

integrados, na perspectiva de Martins (apud Costa: 2008). O que é ser excluído ou mesmo 

incluído senão o resultado de um processo histórico de relações de poder? Os princípios de 

                                                           
94

   apud Wanderley, 2007: 209-210. 
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sociedade
95

 que excluem são os mesmos que incluem e integram, mesmo que através de formas 

desumanas de participação. Eles agem em benefício da manutenção de privilégios de alguns 

em detrimento do desrespeito aos direitos de outros tantos, num interminável processo de 

reprodução política. 

Em virtude desses interesses privilegiados, no século passado agregou-se ao discurso 

social e político dos países de "primeiro mundo
96

", a percepção de algumas “drogas” como 

elemento de desarticulação e desagregação social, dando vazão a uma necessidade geopolítica 

de combatê-las militarmente e manter o controle dos países subdesenvolvidos (Feffermann, 

2006). A intolerância à diversidade, ao outro, ao desconhecido e a busca da centralização do 

controle e do poder foram e são decisivas neste processo. A consequente aceitação desse 

discurso discriminatório pela população da América Latina
97

 e, em especial, pelo Brasil, 

demonstra a ausência de uma política de identidade local, como referida por Fraser (2003), que 

permita o reconhecimento do outro e a participação política democrática, primando pelo 

reconhecimento do direito à diversidade. O que se importou foi um discurso hegemônico 

estigmatizante e preconceituoso (que busca parecer unânime, de bases científico-jurídicas) 

sobre o mal das "drogas" e que inverte a visão da realidade dos problemas a elas atribuídos 

(dependência, imoralidade, tez de pele, pobreza, crime, tráfico, doença, morte, guerra, etc.).  

Para o poder local, tanto à época da importação do discurso combativo às drogas (num 

primeiro momento nos anos da ditadura Vargas
98

, mais enfaticamente, no período da ditadura 

militar de 64 - "quando o Estado aprofundou seu aspecto autoritário por meio da 

implementação da teoria da Segurança Nacional"
99

), quanto no atual momento histórico, esta 

visão estigmatizante do perigo das "drogas" serviu (e serve) de legitimação permissiva para 

atos absurdos de desrespeito à cidadania de certas populações estereotipadas como "perigosas", 

segundo os discursos dos agentes estatais. Feffermann (2006: 23) esclarece que:  

                                                           
95

 Não quero me referir a sociedade como algo estanque, mas na perspectiva de Elias (1994), como resultante da 

união das individualidades que a formam. Nesse sentido, a representação dessa coletividade de indivíduos nada 

mais faz que reproduzir a exclusão/inclusão que os mesmos permitem/praticam no seu viver. 
96

 Embora hoje sejam utilizadas outras expressões para caracterizar a dicotomia centro-periferia, no que tange ao 

desenvolvimento dos países, preferi o conceito da época. Ressalte-se nesse processo a especial articulação dos 

EUA. 
97

    Com a proibição da maconha, criminalizou-se toda a população que vivia da produção de cânhamo, bem 

como aqueles que admitiam o seu uso como algo legítimo. Com a proibição da Coca, criminalizaram-se os povos 

andinos.   
98

  Como se observa da evolução normativa criminalizante da conduta do uso, venda e posse de psicoativos no 

Brasil. 
99

  Cruz Neto, Moreira & Sucena (2001: 62) 
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“o controle de drogas torna-se pauta para os países latino-americanos quando a 

criminalidade das drogas surge como ponto de condensação de ferozes conflitos que 

se desenrolam e irrompem no cenário histórico. O combate de drogas é visto 

„como tática de controle social e gestão de corpos e a difusão desses 

estratagemas pelos Estados americanos‟. Esta estratégia global complementava-se 

com trocas de favores econômicos, empréstimos, em contrapartida à militarização 

do combate ao tráfico de drogas, o que implicou uma intervenção estadunidense nos 

assuntos internos dos países latino-americanos”. (grifei). 

 No discurso dominante, como em uma infinidade de batalhas viscerais, a ameaça 

social das denominadas “classes perigosas” torna-se realidade com o surgimento do crime 

organizado
100

. Conforme Cruz, Moreira & Sucena (2001: 60), bem como Wacquant (2005, b), 

a criminalidade tida como perigosa, pelo viés do Estado, é aquela que rompe com a ideologia 

dominante por antentar contra a propriedade privada, costumes ou produtividade do sistema 

capitalista. Este indivíduo, por razões extrínsecas ou intrínsecas ao seu comportamento,  não 

se "enquadra", não age dentro dos padrões estabelecidos, na divisão do trabalho defendida (e 

que mantém subempregos e sublugares para esta unidade social  tida como "desvalida"), 

razão pela qual deve ser excluída do convívio social até que a ele se adapte.  São os pobres, 

os desvalidos, descendentes de emigrantes da seca, da fome, de índios, de negros, de toda 

sorte de missigenação, o exército de mão-de obra de reserva para a exploração capitalista, o 

luping dessa população que sequer pode ser tida como subempregada, aqueles que, de tão 

excluídos e abandonados à margem, sequer poderiam entrar nesse contexto de exclusão, por 

estarem muito abaixo de qualquer linha da pobreza que estabelecesse o conceito econômico 

da miséria. Dependentes, prostitutas, vagabundos, mendigos, traficantes, assaltantes, 

bandidos, homosexuais, lésbicas, menores infratores e abandonados, toda a sorte de 

indivíduos estigmatizados também encontrou lugar comum nessa infeliz qualificação. Jazem 

ali sem rostos, tidos como párias nos discursos repressivos, os cidadãos livres mas sem 

cidadania, graças a ausência de políticas públicas para essas classes e à intolerância dos 

estabelecidos sobre eles, desde antes da festejada  abolição. Incluidos a essa população tida 

com "perigosa", também formam os presos políticos, os comunistas, os idealistas, aqueles que 

ousaram desafiar o poder estabelecido e discutir alternativas dentro de um momento histórico 

baseado na ditatura ou no totalitarismo. 

                                                           
100

    Organizações de poder paralelo ao Estado, envolvidas no setor vulnerável da economia ilegal que é 

competitivo. Existem autores que discordam dessa afirmativa de organização dentro deste setor. Segundo eles, 

na realidade não existe um crime organizado, mas pequenas células que sobrevivem do varejo da venda e alguns 

poderosos que lucram maciçamente com o atacado. Os primeiros são os trabalhadores do tráfico, perseguidos 

pela polícia e noticiados como criminosos perigosos nos noticiários policiais. Os segundos, desconhecidos do 

público, em razão de seu poder econômico e político, dificilmente são alcançados e presos como os primeiros. 

Sobre o tema, destaco as obras de Cruz Neto, Moreira & Sucena (2001); Machado da Silva,  et al (2008); Assis 

(1999); karam (2009); Feffermann (2006); Malagutti Batista (2003); Batista (1990); Zaccone (2008), Wackquant 

(2005), dentre outros.   
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Conforme nos alerta Feffermann (2006: 23), associar a pobreza à criminalidade é uma 

concepção ideológica perversa do Estado, uma vez que determina a exclusão dos responsáveis 

pelos atos de transgressão, exigindo que se afastem cada vez mais dos já excluídos, em razão 

da tradição histórica onde “a polícia, detentora legal do uso da violência, garante essa 

„exclusão‟”. Este quadro de desmantelamento dos laços sociais resulta no isolamento do sujeito 

transgressor, impossibilitando seu reconhecimento pelo outro e sua participação na 

comunidade, mas orquestrado pela violência simbólica e pelo sentimento de insegurança, 

condição que não é percebida pela coletividade que se afasta e permanece em atitude blasé. A 

coletividade os vê mas não os enxerga, prefere não perceber a violência que emprega. Por isso, 

conforme Santos (1993: 80): 

“[...] a sociedade brasileira, tal como retratada em seu próprio depoimento, 

encontrar-se-ia entre as mais pacíficas do planeta. Isto porque o indivíduo isolado, 

não-poliárquico, pobre em laços de congraçamento social, prefere negar o conflito a 

admitir que seja vítima dele. Por isso a poliarquia brasileira restringe-se a pequena 

mancha institucional circunscrita por gigantesca cultura da dissimulação, da 

violência difusa e do enclausuramento individual e familiar. Aqui a avalanche 

regulatória do Estado não chega, ou não tem vigência, e a institucionalidade é outra 

[...] existem soberanias concorrentes e o governo é múltiplo”. 

Assim, a sociedade opta pelo sistema de justiça lotérica
101

 onde, segundo Santos, 

acaba deixando a poeira baixar, as denúncias caírem no vazio ou no esquecimento, enquanto 

mais um corpo (geralmente negro/pobre/favelado) vítima da persecução ou guerra às “drogas” 

cai ao chão. Eis a forma pela qual o controle das “drogas” adentrou na agenda pública do 

Estado. A “cidadania” que se construiu com base na histeria antidrogas é caracterizada por 

uma pragmática violenta, excludente, estigmatizadora e cruel das classes discriminadas, 

revestida num discurso de segurança e saúde que pretende prevenir mal maior.  

Os noticiários estão repletos de relatos nesse sentido, como o caso mencionado 

anteriormente, no capítulo II, do morador da comunidade do Andaraí, no Rio de Janeiro, morto 

pela Polícia Militar dentro de sua casa com um tiro de fuzil no último dia 16 de maio de 2010, 

por ter o soldado confundido seu instrumento de trabalho (uma furadeira) com uma arma
102

. As 

desculpas da Polícia no caso giraram em torno da periculosidade do local, do enfrentamento 

aos traficantes, do mal das drogas, etc. Porém, os moradores daquele lugar são testemunhas 

caladas, sabem que a realidade que eles vivem não é a descrita pela Polícia ou mesmo pelos 

                                                           
101

  Que sorteia seus "ganhadores" e "perdedores" em razão da sorte ou do azar de ser "pego" pelas suas malhas 

jurídicas. 
102

   Fonte: http://catedralivreartedireitoclaricelispect.blogspot.com/2010/05/absurdos-decorrentes-dessa-guerra-

sem.html, site consultado em 28 de junho de 2010. 

http://catedralivreartedireitoclaricelispect.blogspot.com/2010/05/absurdos-decorrentes-dessa-guerra-sem.html
http://catedralivreartedireitoclaricelispect.blogspot.com/2010/05/absurdos-decorrentes-dessa-guerra-sem.html
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telejornais. Naquele lugar, o medo vem dos agentes do Estado e não do tráfico. A violência real 

é fruto daqueles órgãos que deveriam lhes fornecer segurança, mas detêm a legitimação da 

violência. Porém, com o mister da prevenção ao mal das “drogas”, essa violência se legitima e 

se permite ficar esquecida, turva, enquanto a cidade segue em sua atitude blasé. 

 

3.1. A evolução histórico-normativa que antecede à implementação da PNAD: 

Para entender esse processo, embora a história não seja construída de forma linear e 

sim fruto de movimentos e contra movimentos sociais, em dinâmica micro e macro de 

interação e conflitos dos indivíduos que compõem a sociedade observada (Elias, 1994), 

pretendo, através da descrição histórico-normativa, perceber a trajetória pela qual seguiu o 

Estado brasileiro até chegar à atual política preventiva, ora analisada. Nesse contexto, as datas 

e as normas que instituíram o controle sobre o tema “drogas” ganham relevância, para apontar 

o caminho percorrido e o avanço, em certos momentos, no controle dos corpos e das 

ideologias acerca das substâncias psicoativas por parte do Estado. Ainda pretendo observar 

como se deu o papel dos atores políticos e dos formadores de conhecimento nesse processo. 

A trajetória jurídico-penal que antecede à construção da política nacional antidrogas, 

em seus aspectos legais de controle, remonta ao período das Ordenações Filipinas (Livro V, 

título LXXXIX), que mencionava a substância “Rosalgar” – uma espécie de veneno -, 

proibindo a venda ou a posse desta em casa
103

. Quando se retoma o momento histórico em 

que a norma foi estabelecida, pode-se perceber o que de fato se pretendia impedir: o 

enevenamento de algum senhor fidalgo por seus escravos ou familiares. Séculos depois, o 

Código Penal do Império (1830) não mais mencionava a proibição do consumo ou comércio 

de qualquer substância psicoativa ou entorpecente.  

O Código Penal da Primeira República (1890), no Título III – Dos crimes contra a 

Tranqüilidade Pública, já demonstrava a preocupação com a questão que foi mesclada ao 

controle de práticas culturais dos afrodescendentes, quando referiu como ato criminoso
104

: a) 

o exercício irregular da medicina; b) a prática da magia e do espiritismo; curandeirismo; c) o 

envenenamento de fontes públicas; e d) “expor à venda, ou ministrar substâncias venenosas 

                                                           
103

  “Que ninguém tenha em casa rosalgar, nem o venda, nem outro material venenoso”. 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1240.htm page consultada em 28 de junho de 2010. 
104

  Art. 159. 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1240.htm
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sem legítima autorização e sem as formalidades prescritas nos regulamentos sanitários”. 

Vislumbra-se que o Estado, desde aquele momento, reificava posturas relacionadas com 

questões raciais e mesmo dentro de um viés de persecução à saúde pública. Enquanto isso, 

nas primeiras décadas do Século XX, o uso livre de substâncias entorpecentes era comum, em 

especial pelas camadas sociais mais elevadas e intelectuais – que utilizavam ópio, cocaína, 

heroína. Não havia normas proibitivas quanto a essas substâncias, que eram consideradas, 

conforme Adauto Botelho e Pernambuco Filho (1924), “Vícios Sociais Elegantes”.  

Como o Código Penal de 1890 foi sendo complementado e alterado por uma série de 

leis especiais nos anos que se seguiram, coube ao desembargador Vicente Piragibe buscar 

ordenar adequadamente o sistema positivo repressivo, compilando e organizando as diversas 

leis, unificando-as no que chamou de Consolidação das Leis Penais de 1932. Nesta fase, o 

Estado incluiu norma caracterizando a criminalização e a tipificação das condutas 

relacionadas ao antigo artigo 159 do Código Penal de 1890 como contrárias a saúde pública, 

sendo punidas com multa e prisão celular
105

. No mesmo sentido seguiram-se os Decretos 780 

de 1936 e 2.953 de 1938, que serviram de grande impulso na criminalização nas condutas 

ligadas ao uso, abuso e dependência de drogas. Com o Decreto-Lei 2.848 de 1940, que 

instituiu o novo Código Penal, o artigo 281 consolidou a criminalização do comércio 

clandestino ou facilitação do uso de entorpecentes
106

, ainda no período do Estado Novo da Era 

Vargas. 

O medo das “drogas” adentra a década de 1950, através de um discurso coeso, 

absorvido da ONU sobre drogas ilegais e necessidade de seu controle repressivo. Este 

discurso vai formar o senso comum do mal das drogas na população. Posteriormente, 

incorporando o senso comum e com base nos posicionamentos higienistas, o Decreto-Lei 159 

de 1967, atendendo aos interesses da Ditadura Militar amplia o rol de substâncias sob o 

controle do Estado e iguala aos entorpecentes às substâncias capazes de causar dependência 

(proibição das anfetaminas). Logo em seguida, o Decreto-Lei 385 de 1968, dentro da idéia 

                                                           
105

  O caput do art. 159, do Código 1890, ganha doze parágrafos, além da pena de multa, cria-se a pena de prisão 

celular para tais condutas. Sobre a história do direito penal brasileiro vale a pena conferir: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GpKnrZBZ1RMJ:www.inf.ufsc.br/~avisar/cfo/2%2520

Semestre/direito%2520penal/Apostila%252003%2520Direito%2520Penal%2520Seg%2520P%C3%BAblica.doc

+consolida%C3%A7%C3%A3o+das+leis+penais+1932&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br.  Page consultada 

em 27 de junho de 2010. 
106

 Observe-se que a norma sempre necessitou de outra, aquela que informa o que eram essas ditas substâncias 

entorpecentes. O próprio termo é inadequado ao fim a que se destina, eis que os efeitos das drogas nem sempre 

são de entorpecimento. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GpKnrZBZ1RMJ:www.inf.ufsc.br/~avisar/cfo/2%2520Semestre/direito%2520penal/Apostila%252003%2520Direito%2520Penal%2520Seg%2520P%C3%BAblica.doc+consolida%C3%A7%C3%A3o+das+leis+penais+1932&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GpKnrZBZ1RMJ:www.inf.ufsc.br/~avisar/cfo/2%2520Semestre/direito%2520penal/Apostila%252003%2520Direito%2520Penal%2520Seg%2520P%C3%BAblica.doc+consolida%C3%A7%C3%A3o+das+leis+penais+1932&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GpKnrZBZ1RMJ:www.inf.ufsc.br/~avisar/cfo/2%2520Semestre/direito%2520penal/Apostila%252003%2520Direito%2520Penal%2520Seg%2520P%C3%BAblica.doc+consolida%C3%A7%C3%A3o+das+leis+penais+1932&cd=10&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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equivocada (mas estabelecida no senso comum) de que a sanção punitiva educa e previne o 

mal, acaba por criminalizar o usuário e o iguala ao traficante.  A Lei 5726 de 1971, mantém a 

criminalização do usuário e obriga internação psiquiátrica do dependente (Toxicômano
107

). 

Nesse período, como ilustra o filme Bicho de Sete Cabeças, uma pessoa poderia ser internada 

para tomar tratamento de choque por ter fumado um cigarro de maconha (ou mesmo por 

suspeitarem ter). Porém, em se tratando da classe média, através de atestados médicos, sua 

prisão ficava circunscrita a esfera privado/doméstica, que garantia a essa classe o 

cumprimento de prisão fora do reformatório. Segundo Malaguti Batista (2003: 88): 

"A lei 5.726 transpôs para o campo penal as cores sombrias da Lei de Segurança 

Nacional e a repressão sem limites era imposta aos brasileiros, no período mais 

agudo da ditadura militar. Esta lei sintetiza o espírito das primeiras campanhas de 

'lei e ordem' em que a droga era tratada como inimigo interno. A construção do 

estereótipo (sempre com o auxílio luxuoso da imprensa) se observa no tratamento 

dado aos jovens estudantes envolvidos com drogas; a suposição de que portem 

drogas para uso ou tráfico determina o cancelamento da matrícula escolar e os 

professores, diretores, e todas as pessoas físicas e jurídicas são incentivadas a delatar 

os 'inimigos'. No artigo 24 lê-se: 'considera-se serviço relevante a colaboração 

prestada por pessoas físicas ou jurídicas no combate ao tráfico e uso de substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica'. Esta lei é assinada 

por Emílio Garrastazu Médici, então Presidente da República". 

Diante de muitos absurdos em razão da Lei e dos abusos da ditadura militar, emergem 

discussões que são fruto da luta entre os discursos dos intelectuais e da classe médica, que 

passaram a se posicionar de maneira a exigir um tratamento diferenciado ao usuário e ao 

dependente químico. Nessa perspectiva, é promulgada a Lei 6.368 de 1976 (Lei de 

Entorpecentes), que consolidou a primeira tentativa – porém tênue diante das teses defendidas 

à época – de diferenciar traficante de usuário e de dependente. Esta norma sancionou o 

portador de droga para o próprio uso com pena de detenção. O problema da norma consistia 

exatamente em deixar ao encargo da autoridade policial, a definição do que seria este “porte” 

para “uso”, o que acabou ampliando a corrupção destas autoridades. 

Embora a Lei de Entorpecentes também tenha servido como um início de caminhada 

para a abertura da discussão sobre a questão da “droga” e a elaboração de uma nova política, 

por muitos anos, discursos (moralizadores, jurídicos, higienistas) reforçaram a aversão social 

contra as "drogas" determinadas ilícitas e seus usuários e ampliaram a visão de controle para 

algumas ainda lícitas, mas que eram apontadas como causadoras de desordem, violência, 

acidentes e outros efeitos colaterais negativos. As determinações concernentes a 

implementação de programas educativos pautados na prevenção ao uso com ênfase nas 
                                                           
107

  Termo utilizado na época para classificar o dependente químico.  
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escolhas e no conhecimento sobre o tema, nunca saíram da letra morta da lei
108

, embora 

houvesse a determinação legal da colaboração de vários atores sociais para implementação de 

programas nesse sentido. Mesmo com a abertura político-democrática consagrada na 

promulgação da Constituição cidadã de 1988, foi mantido o viés persecutório do uso e tráfico 

dessas substâncias, sendo o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 

afins, enunciado como motivo de extradição (art. 5 º, LI)
109

. Basta observar o teor do artigo 

5º, XLIII para perceber que o constituinte de 1988 visualizava a questão do tráfico de 

“drogas” dentro do mesmo viés da ONU, que, de forma ideológica, o aponta como tão grave 

quanto o terrorismo e a tortura, ao lado dos crimes hediondos: “a lei considerará crimes 

inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 

respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.  

A Constituição Federal de 1988 apontava, por outro lado, a emergência de atores que 

representavam outra corrente de pensamentos. Esta, mesmo buscando consolidar a idéia de 

uma saúde persecutória, reconheceu os direitos dos dependentes químicos aos benefícios das 

políticas de assistência social e de saúde, atendendo à garantia constitucional do direito à vida 

(art. 5º caput). Assim, iniciava-se uma nova fase de lutas e discussões no cenário 

governamental, visando à implementação de políticas aptas a dar efetividade ao fundamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e aos direitos, garantias e 

competências que mantêm relação direta com o objeto do presente estudo.  

A abrangência dessa nova dimensão perpassa os enunciados contidos nos artigos: 

6º
110

; 23, II e X
111

; 24, XII, XV e § 1º
112

; 30
113

, no que tange às questões de competência e 
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  Art. 1º - É dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso 

indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Parágrafo único - As 

pessoas jurídicas que, quando solicitadas, não prestarem colaboração nos planos governamentais de prevenção e 

repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine dependência física ou 

psíquica perderão, a juízo do órgão ou do poder competente, auxílios ou subvenções que venham recebendo da 

União, dos Estados, do Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como de suas autarquias, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e fundações.  Art. 5º - Nos programas dos cursos de formação de 

professores serão incluídos ensinamentos referentes a substâncias entorpecentes ou que determinem dependência 

física ou psíquica, a fim de que possam ser transmitidos com observância dos seus princípios 

científicos.Parágrafo único - Dos programas das disciplinas da área de ciências naturais, integrantes dos 

currículos dos cursos de 1º grau, constarão obrigatoriamente pontos que tenham por objetivo o esclarecimento 

sobre a natureza e efeitos das substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. 
109

  Regulada pelo Decreto-lei 98.961 de 1990. 
110

  Que constitui a educação e a saúde como direitos sociais, juntamente com a proteção à maternidade, à 

infância e à assistência aos desamparados. 
111

  Que distribui a competência de forma comum entre Estados, Municípios, Distrito Federal e União para 

cuidar da assistência e da saúde pública; bem como para combater as causas da pobreza e os fatores da 
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autonomia entre os membros da Federação. Ainda nos artigos 34, VII, “b”, “c” e, “e”
114

; e 35, 

IV
115

, vislumbram-se os limites à intervenção federal nos Estados e Municípios, além do 

Distrito Federal, reforçando a questão da autonomia político-administrativa dos componentes 

da RFB
116

. A ordem social e os atores que vão intervir neste setor podem ser visualizados nos 

artigos 193 e 194
117

; 196 e 197
118

 e, em especial, no artigo 200
119

, que definiu a atuação do 

SUS como ator fundamental na implementação da proteção à saúde.  Ciente de que os 

problemas sociais necessitavam de políticas públicas de assistência social, nos artigos 203, I, 

II
120

; 204, I e II
121

; 205, 206 e 208
122

, o constituinte descreveu a forma de organização, 

princípios, poderes e diretrizes para que as mesmas fossem implementadas.  

                                                                                                                                                                          

marginalização, promovendo a integração social dos desfavorecidos. 
112

  Que estabelece a competência concorrente legislativa entre a União, os Estados e o Distrito Federal 

(limitando a atuação da União ao estabelecimento de normas gerais) para as questões de: a) previdência social e 

proteção/defesa da saúde; b) proteção à infância e juventude. 
113

  Que estabelece competência aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local (respeitando as 

matérias cuja competência seja objeto o Estado ou a União), bem como incumbindo os Municípios de prestarem, 

com cooperação técnico-financeira do Estado e da União, os serviços de atendimento à saúde da população.  
114

  Que limita a intervenção Federal nos Estados e Distrito Federal, dentre outros incisos não relevantes a 

este estudo, às questões relativas a observância dos princípios constitucionais atinentes aos direitos da pessoa 

humana, a autonomia municipal, a questões de aplicação de receita tributária dentro dos mínimos exigidos em lei 

nas ações de  saúde e de serviços públicos.  
115

  Que limita a intervenção Federal e Estadual nos Municípios, dentre outras exceções ali pautadas, à 

existência de representação provida pelo Tribunal de Justiça no sentido de assegurar a observância dos princípios 

constitucionais estaduais, ou para promover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. 
116

 República Federativa do Brasil. 
117

  Que dispõe sobre a ordem social baseada no primado do bem-estar e justiça social, além de estabelecer a 

seguridade social como conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a 

assegurarem a todos os direitos de saúde, previdência e assistêcia social. 
118

   Por estas normas, a “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às 

ações e seviços para sua promoção, proteção e recuperação”, sendo de “relevância pública as ações e serviços 

de saúde”. 
119

  Que estabelece a competência do Sistema Único de Saúde (SUS), dando-lhe poderes para, entre outras 

coisas: a) “controlar e fiscaliza procedimentos, produtos e substâncias de interesses para a saúde e participar da 

produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos”; b) “executar 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador”;  c) participar  do controle 

e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e 

radiativos”; d) “colaborar com a proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”. 
120

  Define que a assistência social será prestada a quem dela necessitar tendo por objetivos, dentre outros, “a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice”, bem como o “amparo às crianças e 

adolescentes carentes”. 
121

  Estabelece diretrizes para as ações governamentais na área de assistência social, tendo como base a 

descentralização político-administrativa, porém concentrando na esfera federal a coordenação e as normas 

gerais e cedendo a coordenação e execução dos programas as esferas estaduais e municipais, entidades 

beneficentes e de assistência social e; prevendo a necessidade da participação popular através de organizações 

representativas, tanto na formulação como no controle das ações de implementação das políticas em todos os 

níveis. 
122

  Que prevê o direito a educação e ao ensino, fixando responsabilidade compartilhada entre o Estado, a 

família e a sociedade, esta última como colaboradora, definindo os princípios pelos quais deva ser ministrado, 

bem como atribuindo ao Estado o dever de fornecer educação desde a creche até o nível secundário.  
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Ainda no artigo 220, § 3º, II e § 4º
123

, observa-se a tendência controladora presente na 

constituinte sobre a questão "drogas", através das regras de veiculação nos meios de 

comunicação de produtos como tabaco, álcool, medicamentos, etc. Por fim, observando o 

artigo 227 no seu caput, parágrafos e incisos, percebe-se ainda a preocupação deste com a 

criança e o adolescente, impondo ao Estado, à família e à sociedade, o dever de assegurar a 

eles, prioritariamente, os direitos de vida, educação, saúde, alimentação, lazer, 

profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência (familiar e 

comunitária), bem como o dever de colocá-los à salvo de qualquer negligência, exploração, 

violência, crueldade e opressão
124

. 

 Dentro do direito à proteção especial, de que fala o artigo constitucional, encontram-

se previstos a criação de “programas de prevenção e atendimento especializado à criança e 

ao adolescente dependente de entorpecente e drogas afins”
125

. Porém, a implementação desse 

direito respeitaria a questão descentralizada de implementação contida no at. 204, ou seja, a 

política viria da esfera federal, mas os entes autônomos escolheriam a forma de implementá-

la, tanto que não existe previsão constitucional de qualquer outra forma, senão a barganha 

tributária e política, que garanta a adesão local na política federal. Será por isso que tais 

iniciativas permanecem ainda carentes de implementação como apontarei adiante? Ou estar-

se-ia diante de outra racionalidade, de outros objetivos implícitos no processo político que 

permeia a questão "drogas"? Eis o que precisamos saber. 
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  Busca estabelecer meios de proteção a pessoa e as famílias de propagandas, produtos, práticas, serviços e 

programas (de rádio ou televisão) que desrespeitem valores éticos e sociais (da pessoa e/ou família), bem como 

possam ser nocivos a saúde ou ao meio ambiente. Neste artigo, dentro do viés de preocupação com as 

consequências do uso de tabaco, bebidas  e agrotóxicos, fica estabelecido que “a propaganda comercial de 

tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, [...] e conterá, 

sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso”. Este artigo foi regulado pela Lei 

nº 9294, de 15.7.1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas 

alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas; pelo Decreto nº 2018, de 1º.10.1996, que 

Regulamenta a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996 e pelo Decreto nº 3157, de 27.8.1999, que dá nova redação 

ao art. 5º do Decreto nº 2.018, de 1º de outubro de 1996. 
124

  O Estado teria de promover programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, o que foi 

regulado na Lei 8.642 de 1993 através do Programa Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente 

(PRONAICA), outra política que carece de implementação eficaz frente às dificuldades concernentes a 

autonomia dos entes federados e ausência de repasse público para as localidades.  
125

  Art. 227, § 3º, VII, CF/88. 
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3.1.1 O processo de formulação política e implementação da PNAD. 

  Para responder às questões formuladas, analisarei o processo de implementação dessa 

política, percebendo que ele, geralmente é acompanhado de mudanças quanto a seus objetivos 

e instrumentos: “the objetct of evalution is a moving target”,  como leciona Hamberger (2001: 

46) . A PNAD é exemplo desse movimento constante
126

. Para além da evolução histórico-

normativa que a caracteriza, pode-se notar que, no âmbito federal, ela representa uma política 

de Estado, ultrapassando a questão de políticas de governo. Assim, a questão da prevenção da 

dependência química em princípio ultrapassa as expressões político-partidárias, os mandatos e 

as representações das personalidades públicas, consolidando, conforme refere Paixão (1994: 

129), um “problema de política pública”, ou, mais especificamente, de saúde e segurança 

pública. Nesse sentido, os problemas de implementação e continuidade da política deveriam ter 

sido minimizados. Porém, tal não se dá no que tange à prevenção esboçada, conforme se 

vislumbrará adiante. Somente no que concerne à questão da criminalização e controle penal das 

condutas, a política pode ser tida como implementada pelo Estado brasileiro. Todavia, nos seus 

demais objetivos, ainda estamos carentes de uma implementação efetiva, como será visto 

adiante. Por que isso se dá? 

No âmbito Federal o desenho atual do SISNAD
127

 foi instituído primeiramente pelo 

Decreto 3.696 de 2000, o qual foi revogado na sua integralidade pelo Decreto 5912 de 2006
128

. 

Os órgãos que o compunham elaboraram a Política Nacional Antidrogas (PNAD), que foi 

instituída pelo Decreto nº 4.345 de 26 de agosto de 2002
129

, promulgada pelo então Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, no intuito de adequar a política interna de combate às “drogas” 

aos padrões da ONU
130

; e também ao Decreto Legislativo n° 162 de 14 de junho de 1991. 
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  Para tanto basta vislumbrar a constante modificação das normas jurídicas que positivam a PNAD na busca de 

um controle cada vez mais extensivo da questão das “drogas” (ampliando a persecução também para as lícitas, 

como no caso do álcool e tabaco).  
127

  Sistema Nacional Antidrogas. 
128

 Porém na antiga Lei de Entorpecentes, no artigo 3 já havia a previsão de um Sistema Nacional Antidrogas a 

ser instituído mediante decreto-lei. As funções até 2002 foram exercidas através do Conselho Federal de 

Entorpecentes do Ministério da Justiça. 
129

     Modificado pela Lei 11.343/2006, promulgada pelo Presidente Luis Inácio Lula da Silva. 
130

     A Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas que foi concluída em 

Viena no dia 20 de dezembro de 1988, em seu Art. 14 estabelece que deverão ser adotadas medidas “para 

erradicar o cultivo ilícito de plantas das quais se extraem entorpecentes e para eliminar a demanda ilícita de 

entorpecentes e de substâncias psicotrópicas”, bem como no parágrafo 4º determina que as “partes adotarão 

medidas adequadas que tenderão a suprimir ou reduzir a demanda ilícita de entorpecentes e de substâncias 

psicotrópicas, com vistas a diminuir o sofrimento humano e eliminar os incentivos financeiros do tráfico ilícito. 

Aquelas medidas poderão fundamentar-se, inter alia, em recomendações das Nações Unidas, tais como a 

Organização Mundial da Saúde e outras organizações internacionais competentes e, no Plano Amplo e 

Multidisciplinar aprovado pela Conferência Internacional sobre o Uso Indevido e o Tráfico Ilícito de Drogas, 
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Como se observa do texto do Decreto 154/91
131

 e da PNAD, as diretrizes de combate à 

dependência química no Brasil, de 2002, são fruto de um processo de adequação da legislação 

brasileira anterior à antiga Lei de Entorpecentes
132

, bem como resultam de um processo 

histórico de construção de uma política voltada para a repressão e a criminalização do uso e 

tráfico de substâncias psicoativas, tidas como ilícitas, com base nas Convenções Internacionais, 

às quais o Brasil aderiu por questões de interesse dos governantes de cada período histórico 

equivalente.  

O discurso público de apresentação da Política menciona que a "PNAD representa um 

avanço nas políticas públicas sobre drogas", conforme o entendimento do Ministro chefe do 

Gabinete de Segurança, Sr. Jorge Armando Felix, que assina aquele documento
133

. Segundo ele 

a atualização da política implementada durante o governo Lula foi fruto de uma mobilização 

social de caráter democrático, descentralizado e participativo, sendo o resultado de três 

momentos distintos de preparação: um encontro internacional
134

, seis fóruns regionais
135

 e, por 

último, um encontro nacional
136

. Ainda segundo o Ministro, ao final, depois de "garantido o 

diálogo e a legítima participação da população", a PNAD realinhada foi apresentada ao 

CONAD
137

, que a "aprovou sem ressalvas".  

O caráter ideológico do discurso público firmado neste documento oficial poderia 

passar despercebido, se este fosse analisado de maneira acrítica. O intuito da apresentação é dar 

um viés de legitimidade ao processo de produção/reelaboração/realinhamento da política, que 

se está investigando, o que se reproduz através de muitos multiplicadores que reafirmam essa 

versão oficial dos fatos. Porém, partindo do próprio documento, encontra-se seu contraditório, 

                                                                                                                                                                          

celebrado em 1987, na medida em que se relacione com os esforços das organizações governamentais e não-

governamentais e de entidades privadas no âmbito da prevenção, tratamento e reabilitação. As partes poderão 

negociar Acordos ou Ajustes bilaterais ou multilaterais que tendam a eliminar ou reduzir a demanda ilícita de 

entorpecentes e substâncias psicotrópicas”. Fonte: 

http://www.oas.org/juridico/MLA/pt/bra/pt_bra_1988_convencao_trafico.pdf (consultado em 01/07/09). 
131

     Que Promulga a Convenção de Viena de 1988. 
132

     Lei nº 6.368/76, alterada pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001 e revogada pela Lei 11.343/2006. 
133

 Brasil (2008) resolução nº 3 do CONAD de outubro de 2005, in Legislação e Políticas Públicas sobre 

Drogas no Brasil. p. 11. 
134

 Seminário Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas, com participação de países como: Canadá, Itália, 

Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça. Ainda segundo a carta de apresentação, o evento contou 

com a colaboração de representantes de ONGs, comunidade científica, autoridades brasileiras de áreas correlatas 

e formadores de opinião. Ressalte-se que as informações veiculadas pelo Estado não permitem saber exatamente 

quem ou o que esteve presente e mesmo o que foi definido ou tratado neste evento. 
135

 Promovidos em cinco regiões do país em parceria com o SENAD, governos e os governos de estados, por 

meio dos COEADs (Conselhos Estaduais Antidrogas).  
136

 Fórum Nacional Sobre Drogas. 
137

 Conselho Nacional Antidrogas. 

http://www.oas.org/juridico/MLA/pt/bra/pt_bra_1988_convencao_trafico.pdf
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ante à percepção de que a participação democrática da totalidade dos fóruns não foi superior à 

2.544 pessoas, número que não correspondeu, em uma simples análise aritmética, a um 

representante por município da federação (que tem o total de 5.554 municípios, segundo o 

IBGE). Nesse sentido, a ampla discussão e participação democrática que o discurso menciona 

se referiu a uma parcela ínfima da sociedade. Logo, pode-se concluir, ao contrário do que 

pretende fazer crer o Ministro de Segurança, que a discussão e o realinhamento da política 

foram efetuados de forma velada e sem a participação dos principais interessados, atendendo 

aos interesses de concentração de poder do Estado, que ampliou, consideravelmente, sua esfera 

de controle social.  

Alias, há tempos os discursos de hegemonia confundem questões de decisão de 

minorias (ou mesmo, de maiorias, quando consultadas) com fundamentos da democracia. A 

democracia para Bobbio (2000) consiste no direito a diversidade e à diferença, comungando-se 

seu aspecto formal (ideal que move o Estado/poder) e material (exercício do direito de 

participação política nas decisões do Estado pelos membros da sociedade democrática). Em 

linhas gerais, parte ele do conceito de que a democracia representa "o governo no qual o poder 

político é exercido pelo povo", para concluir que tal realidade é um devir. Também Warat 

(2004, b: 214) reflete nesse sentido, quando afirma que: 

"As crenças juridicistas que sustentam a ideologia do Estado de Direito dependem 

de um discurso vão, na medida em que o que é procurado por ele não pode ser 

atingido. A democracia como dimensão simbólica da política é sempre um 'além' do 

social, a permanência de um sonho incerto, de um sonho que não pode ser 

burocratizado, nem pode ficar prisioneiro de uma versão das regras que esconderia a 

ambiguidade de suas representações e efeitos. A democracia é um sonho em aberto. 

Ela pressupõe o direito fundamental do homem à criatividade, o direito de ter um 

imaginário sem policiamentos: a invenção democrática como imaginação que nos 

leva diante do novo. Assim, democracia e totalitarismo guardam profunda relação 

com a autonomia do desejo e do imaginário. A possibilidade da livre criação dos 

sonhos fora dos espaços mortos das instituições, para permitir a abertura para o 

novo, para o diferente, para o inesperado... enfim, para a democracia".  

Essa forma não paritária de discussão e tomada de decisão, revestida ideologicamente 

no discurso do Estado sob a forma "democrática" e que justificou a revisão da política, 

demonstra in contra senso, que o amplo debate não aconteceu. Isso não se deu em razão de 

questões ocasionais, aleatórias ou ainda pela falta de interesse social sobre o tema. Observando 

nos últimos séculos, todas as Leis promulgadas no Brasil sobre a questão das "drogas", tal 

como referidas anteriormente, vislumbra-se que, através das constantes modificações legais 

ocorridas ao longo dos anos e especialmente no último século (desde a primeira legislação 
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destinada à repressão ao uso dos produtos psicoativos
138

), tem se acentuado a tendência do 

movimento mundial de expansão do controle estatal sobre os corpos dos indivíduos. Da mesma 

forma, a tendência a invadir e impor condutas positivas, através da esfera legal pública 

coercitiva e punitiva, todavia uma questão de ordem privada e subjetiva do sujeito: a escolha de 

uso ou não. O consumo (ou não) de substâncias psicotrópicas, o direito ou liberdade de escolha 

do indivíduo e, muitas vezes, os resquícios culturais do mesmo, ficam em segundo plano sob a 

égide do controle estatal que dita o que é "melhor" para a "saúde" da sociedade, através de 

norma penal imperativa.  

Mais próximos de governos ditatoriais e totalitários, ainda está-se longe de se 

conseguir o rótulo de "democráticos", quando se leva em conta o âmbito de muitas discussões 

sobre problemas que emergem na esfera pública ensejando políticas de natureza social. 

 No caso das "drogas", comecei demonstrando a criminalização de seu uso para fins 

não médicos, seguida da punição ao consumo e porte de entorpecentes elencados como ilícitos, 

bem como ao seu tráfico. Terminarei considerando o controle do uso das “drogas” antes tidas 

como lícitas, como ocorre com a questão da política nacional da Lei Seca
139

 e as restrições 

legais sobre o consumo/propaganda e comercialização do Tabaco
140

. Como refere Novaes 

(2006: 18), "nunca, em nenhum momento da vida social, o poder do olhar do outro sobre nosso 

corpo foi, a tal ponto, invasivo". Assim, não é à toa que só alguns poucos "cidadãos" foram 

convidados e ouvidos nesses debates que antecederam ao realinhamento das políticas sobre 

drogas. 

Ainda em 1992, Domingos Bernardo Silva Sá havia apresentado ao então Conselho 

Federal de Entorpecentes do Ministério da Justiça, um Projeto para uma nova política de 

drogas no país
141

. Tal projeto, mesmo sendo considerado tímido ante às medidas 

descriminalizantes que sugeria, foi engavetado e o autor sofreu persecuções e acusações de ser 

conivente como o tráfico e/ou viciado como denuncia Zaluar (1994: 08-09): 

"[...] A proposta era de que a apreensão da droga e a punição aplicada ao reincidente 

(quando caracterizado como usuário) deixassem de ser julgadas pelo Código Penal, 

passando a ser problema de ordem sanitária ou administrativa. Isto porque o 

'consumo é próprio do direito privado' (ou civil) e o 'direito penal não pode ter por 

objeto condutas estritamente privadas'. O documento defende ainda, como seu 
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     Decreto Lei nº 14.969/21. 
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     Decreto nº 6.117/2007. 
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    Vejamos as leis de proibição do fumo em lugares fechados e da propaganda de cigarros, por exemplo. 
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 Silva Sá (1992) in Zaluar et al. 1994: 147-170. 



96 

 

principal alvo, uma estratégia preventiva extensa a todas as substâncias psicoativas 

lícitas e ilícitas. O alvo é a 'pessoa humana' e não a substância psicoativa em si. 

Apenas seu caráter liberal, se comparado à lei em vigor desde 1976, este anteprojeto 

não advoga a legalização de nenhum tipo de droga ilícita, apenas o tratamento 

diferente do usuário. Este projeto parece ter sido abandonado, pois os conselheiros 

que o defendiam foram demitidos acusados de conivência com o tráfico. Os seus 

autores têm sido acusados pela imprensa de pertencerem a quadrilhas de traficantes 

e de serem 'viciados em drogas'." 

Assim, a questão das drogas já era debatida no cenário nacional e já possuía o 

estereótipo estigmatizante "antidrogas", desde sua origem, o qual se materializou através dos 

discursos do poder e da mídia no seio da sociedade atormentada pelo temor às "drogas" e ao 

retorno ditadura. Porém, como menciona Hermann e Pessoa (apud Acselrad. 2005: 191), "a 

criminalização do usuário nem sempre foi norma, mas caracterizou momentos de exceção, de 

rompimento político com a democracia [...]". Desde o momento em que se consubstanciou a 

norma proibitiva, até os dias de hoje, vige a falsa impressão de que somente através da norma 

penal se pode efetivar o controle da questão, ignorando os demais modos de controle social 

existentes no seio da comunidade que, desde sempre, estabeleceu formas de convivência com o 

uso contextualizado e não necessariamente normatizado de substâncias psicoativas.  

A questão do paradigma prevenção-criminalização do uso de "drogas" na política, aqui 

analisada, portanto, não é algo que data da virada do último milênio, nem da PNAD 

promulgada em 2002. Cada grupo social encontra, em cada período histórico, uma forma de 

interagir com a questão e controlá-la, de acordo com os interesses dos indivíduos que o 

compõem. Existe vasta ordem de formas de sanção social, desde o exilar até o acolhimento, 

lugares, momentos, cerimônias e possibilidades aceitas e repudiadas para o uso de psicoativos. 

Contudo, o recrudescimento penal, com vistas a projetos políticos de controle e tipificação de 

condutas como ilícitas, ou com vistas a garantir o discurso de "lei e ordem" sobre o tema, data 

do último século e ainda se mantém. No Brasil, os órgãos que eram responsáveis pelo controle 

repressivo desde a ditadura ainda continuam existindo, agora com "novas" roupagens e 

discursos (polícia, judiciário, órgãos da administração direta e mídia). Concentrando esforços 

na endemonização das drogas, usuários e trabalhadores do tráfico, segue-se, na guerra às 

drogas ampliando o problema que se pretendia resolver.  

Vislumbra-se isso, no tocante à estrutura burocrática do Estado brasileiro que permeia 

e antecede à política investigada, constata-se que, desde meados de 1998
142

, existe um Sistema 

Nacional Antidrogas, assim como com uma Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD). Antes 
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     Criada pela Medida Provisória no 1669 e pelo Decreto no 2.632, ambos de 19 de junho de 1998. 
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disso, porém, existiam órgãos encarregados do controle da questão, relacionados com a Polícia 

Federal e o Ministério da Justiça
143

. Esses atores e instituições governamentais contribuíram, 

desde suas criações, para a elaboração, desenvolvimento, implementação e reformulação da 

PNAD. Tendo em vista que ganharam nova roupagem após a edição da política na virada do 

milênio, pode-se afirmar que estes agentes permanecem, ainda, identificados a um cenário do 

Estado, ditando as regras da política que estou aqui analisando.  

Como se deu essa institucionalização? Foi acompanhando a posição mundial 

consagrada na ONU que o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, em 2000, promulga o 

Decreto que (re)estruturou o SISNAD
144

 e estabeleceu "novos rumos"
145

 para a questão do 

controle das “drogas”, realinhando as antigas secretarias. Nesse contexto, criou-se o 

CONAD
146

 em nível federal e, diante da determinação constitucional de autonomia dos demais 

entes federados, se estabeleceu a necessidade de envolvimento dos Estados e Municípios na 

implementação local da política de prevenção às "drogas", através de Conselhos Estaduais e 

Municipais antidrogas (COMADs e COEADs), na tentativa de expansão e centralização do 

controle do Estado sobre o problema.  

Com a eleição do presidente Lula e a ascensão da esquerda ao poder, de uma maneira 

geral havia uma esperança de que fosse possível lançar uma política de descriminalização e 

descarceramento, com um aumento do perímetro e prerrogativas do estado social e consequente 

diminuição do estado penal no Brasil
147

. Porém, no que tange à questão da "guerra às drogas". 

Embora o novo governo tenha feito alterações na política, através da  resolução nº 3 do 

CONAD de outubro de 2005, e ainda tenha posteriormente promulgado a lei 11.343 que 

regulou a PNAD em 2006, modificando então a penalidade aplicada ao caso do usuário, ainda 

assim, ele manteve a criminalização dessa conduta e ampliou o tempo de prisão prevista para o 

tráfico, como também passou a controlar questões relacionadas ao álcool e ao tabaco, como já 

referimos anteriormente. O que se experimenta como resultado, foi um retrocesso no que 

concerne às expectativas dos ativistas das liberdades individuais, um realinhamento neoliberal 

nos mesmos moldes americanos e franceses, que buscam implementar uma espécie de 

tolerância zero contra as camadas da população consideradas "perigosas". Aqui e lá, como nos 
                                                           
143

   Exemplo disso é o Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) e o Fundo de prevenção, Recuperação e 

de Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB), conforme cita SÁ (1994: 166). 
144

   Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, regulado através do Decreto n° 3.969/2000 e posteriormente 

pela Lei nº 11.343 de 23/08/2006 e pelo Decreto nº 5.912/2006. 
145

 De fato, a expressão novos rumos significou a ampliação da esfera de controle de corpos pelo Estado. 
146

     Conselho Nacional Antidrogas. 
147

 Coutinho (2000). 
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demonstra Wacquant (2008: 103), "[...] a mesma pedagogia da retirada e da renúncia que 

guiava as políticas econômicas acabou por ser empregada na área da justiça criminal". 

Nesse sentido, reafirmo o que Wacquant se refere, em sua obra, como sendo: uma 

"visão neoliberal de mundo nos seus aspectos mais retrógados". Embora com um discurso que 

"se dizia" menos repressivo e mais atento aos direitos do usuário (quando, na verdade, manteve 

a criminalização da conduta e os estigmas a ela), passou-se a legitimar, de maneira mais 

incisiva, a persecução violenta dentro das comunidades aos "marginais" ligados ao tráfico e, 

consequentemente, seus resultados genocidas nefastos, como se refere Wacquant (2001: 21). 

Está-se diante do "retorno do recalcado", embasado em percepções preconceituosas e racistas. 

Ou como explicita Karam, (2009: 45-46): 

"No Brasil, a figura do 'inimigo' recai de forma preferencial sobre os pequenos 

empresários e trabalhadores do comércio das drogas tornadas ilícitas, naturalmente 

estendendo-se a quem se assemelha a imagem. Esses pequenos empresários e 

trabalhadores do comércio das drogas tornadas ilícitas, demonizados como 

'traficante' ou 'narcotraficantes' (mesmo não vendendo narcóticos, mas 

especialmente cocaína), vivem nos guetos chamados favelas, nas periferias dos 

grandes centros urbanos (as favelas, mesmo quando situadas em bairros 'nobres', são 

discriminadas como periféricas) fazendo daquele comércio a fonte de sua 

subsistência, encontrando em tal atividade a única possibilidade de viver com um 

mínimo de conforto e reconhecimento, embora pagando o preço de vidas que se 

extinguem prematuramente 

Esses 'inimigos', esses 'traficantes', esses 'narcotraficantes' são, em sua grande 

maioria, jovens ou mesmo crianças, muitos deles empunhando metralhadoras ou 

fuzis, que, quase do seu tamanho, substituem os brinquedos que não têm ou não 

tiveram em sua infância. Matam e morrem, envolvidos na violência causada pela 

ilegalidade imposta pelo proibicionismo ao mercado das drogas tornadas ilícitas”. 

 Por outro lado, a sanção a ser imposta ao usuário conforme a nova norma que permite 

cenas dantescas no judiciário de admoestação ou "tentativa de conscientização" do mal das 

"drogas”, em cerimônias judiciais (muitas vezes conjuntas) que lembram, em muito, as falas 

de certos inquisidores do passado sobre seu conhecimento do demônio. Nas salas dos Fóruns, 

os juízes criminais, acostumados a punir e que, quando muito, conhecem o discurso médico 

higienista ou ainda o legalista sobre o tema "drogas" (é ilícito, é nefasto, é você que alimenta 

o tráfico e outras afirmativas de senso comum), ficam perdidos na implementação do novo 

texto legal e acabam reforçando, em razão de sua falta de conhecimento específico, o viés 

médico-jurídico do discurso: ou de doença ou de crime. Alguns, mais conscientes de sua 

incapacidade para a admoestação, buscam auxílio em ONGs, igrejas, grupos de reabilitação e 

outras  pessoas que trabalhem com a dependência, o que, muitas vezes, em razão também da 

falta de preparo destes cidadãos, que em muito acabam tendo seu conhecimento baseado no 
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senso comum, nos discursos morais ou religiosos, ou ainda em relatos pessoais, acabam por 

reforçar as perspectivas criminalizadoras da conduta do usuário, estigmatizando-o como mal, 

doente ou imoral. Algumas dessas audiências, inclusive por determinação do magistrado, 

contam com a presença da família do usuário, pois acreditam que o vexame público pode 

servir de lição. 

É diante deste viés que se torna preciso vislumbrar o desenho estrutural/institucional 

da política sobre "drogas". Nela percebe-se que, embora esteja centralizado no SENAD sua 

esfera de controle, ela apresenta aspectos que precisam se moldar diante do fenômeno da 

descentralização (de forma estrita e ampla), compreendendo tanto o aspecto 

político/institucional de autonomia dos entes federados, como da esfera administrativa
148

 e  da 

divisão de poderes. Além disso, há que se contemplar, ainda, o repasse do problema à iniciativa 

privada e à comunidade, de que tanto fala Abrucio (2006), através do princípio da 

Responsabilidade compartilhada consagrada no corpo da política. Segundo a carta de 

apresentação da PNAD, assinada pelo atual Presidente Lula, "muito mais do que parceiros, 

governo e sociedade são co-responsáveis pelo trabalho de redução da demanda de drogas em 

nosso país [...]". E tal se daria pela estratégia de articulação no "sentido de ampliar a 

consciência para a importância da itersetorialidade e descentralização das ações sobre 

drogas"
149

.  

 

3.2 O que é a PNAD e quem são os atores que implementam a política? 

 Segundo Lobato (2004), é fundamental, na avaliação de políticas públicas, o papel dos 

“participantes e interessados na política”, bem como “a estrutura e dinâmica de decisão dos 

agentes, as especificidades de cada um e as relações entre os níveis de governo”. Tais 

elementos são de difícil aplicação, exigindo uma abordagem mais complexa quando se 

observam as características constitucionais que estabelecem a autonomia entre os entes 

federados (Estados, Municípios, Distrito Federal, União
150

), referidas por Souza (2006). O 

quadro torna-se ainda mais complexo, pois, o Estado pretende, para fazer implementação da 

                                                           
148

     Conforme Abrucio (Ob. Cit.), trata-se “[...] da delegação de funções de órgãos centrais a agências mais 

autônomas, o que na verdade é um processo de desconcentração administrativa, ou ainda de horizontalização das 

estruturas organizacionais públicas, com o repasse de maior responsabilidade da cúpula aos gerentes e 

funcionários da ponta.” 
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política, contar com a adesão da iniciativa privada, terceiro setor e cidadãos sem, contudo, 

estabelecer um roteiro capaz de conciliar estes pontos de vista divergentes e ultimar os esforços 

dos atores de maneira efetiva. No decorrer desta análise, busca-se observar como se dão estas 

questões, segundo os objetivos e diretrizes, expressos e implícitos no corpo do texto normativo 

dessa política. 

 Ressalta-se, no primeiro momento, a constatação de que a PNAD é, por excelência, 

uma política pública federal de controle social
151

. Ela possui dois objetivos explícitos em seu 

texto: (a) redução da demanda de “drogas” e (b) o controle da questão das “drogas” 
152

por 

parte do Estado. Para atingir ao objetivo da redução da demanda, o Estado lança mão de 

estratégias que acabam por formar o paradigma preventivo-criminalizante objeto desta 

investigação. Este paradigma implica controle, o mesmo controle dos corpos de que fala 

Foucault (2001). 

 Ao em referir ao termo controle descrito na política, está-se diante de quatro 

modalidades: 1) controle ideológico: caracterizado pelas medidas preventivas; 2) controle 

epidêmico: revestido em medidas de tratamento, recuperação e reinserção social, bem como 

redução de danos sociais e a saúde; 3) controle repressivo ao uso e ao tráfico de drogas: 

medidas centradas em normas e decisões jurídicas e administrativas criminalizantes ou não; 4) 

e controle de informação: decorrentes de atividades de pesquisa, estudo e avaliações, que 

permitem ao Estado monitorar, controlar e dirigir, em escala macro e micro, a sociedade.  

 Diante da perspectiva de controle dos corpos estabelecida, de forma implícita e 

explícita, na PNAD, fica evidente que se deve considerar, na presente avaliação da política, a 

afirmativa de Foucault (2001: 27) de que se precisa admitir que "o poder produz saber". Fica 

evidente o controle e centralização por parte do Estado dos discursos sobre drogas a serem 

produzidas em sua perspectiva teórica, principalmente quando o corpo da resolução menciona 

que ela pretende "garantir, incentivar e articular", através do CONAD, "estratégias de 

planejamento e avaliação nas políticas de educação, assistência social, saúde e segurança 

pública", em todos os campos (inclua-se aqui, portanto, também as pesquisas e a produção 

intelectual sobre o tema, que precisarão de referência do OBID no que tange à perspectiva do 

Estado que é antidrogas). É lógico que, nesse contexto, 
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"[...] poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem 

constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não 

constitua ao mesmo tempo relações de poder. Essas relações de 'poder-saber' devem 

então ser analisadas a partir de um sujeito do conhecimento que seria ou não livre 

em redação ao sistema de poder; mas é preciso considerar ao contrário que o sujeito 

que conhece, os objetos a conhecer e as modalidades de conhecimentos são outros 

tantos efeitos dessas implicações fundamentais do poder-saber e de suas 

transformações históricas. Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento 

que produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os processos e 

as lutas que o atravessam e que o constituem, que determinam as formas e os 

campos possíveis do conhecimento." (Foucault. 2001: 27). 

 Qual o papel dos atores sociais num contexto como o acima descrito? Pode-se 

vislumbrar na lei que referenda a PNAD
153

, a condição de coadjuvante reservada aos mesmos 

nesse processo de poder-saber. Conforme ela, o SISNAD (órgão da administração direta da 

União) se orienta a partir de 2002 pelo princípio básico da “Responsabilidade compartilhada” 

(item 2.12 da PNAD.) entre Estado e Sociedade, adotando como estratégia a cooperação 

mútua e a articulação de esforços entre Governo, iniciativa privada e cidadãos - considerados 

individualmente ou em suas livres associações. Estes esforços pretendem implementar, em 

domínio local, as diretrizes de prevenção desenhadas à nível federal, contudo os aspectos de 

criminalização escapam a este problema, eis que estão a cargo do Estado, através da Policia e 

do Judiciário. 

 A PNAD, por um viés de concentração discursiva estatal, busca "ampliar a consciência 

social para os problemas com as drogas"
154

. Ao que parece pelo próprio texto da política, o 

Estado entende que a sociedade está alheia ao problema, o que não condiz com a realidade. Na 

verdade, o que o discurso público demonstra é uma tentativa de levar o entendimento social a 

se coadunar com o posicionamento do Estado e da ONU, acerca da gravidade do problema 

representado pela “droga”; e comprometer as instituições e os cidadãos com o desenvolvimento 

das atividades antidrogas no País, legitimando, assim, o Sistema e suas consequências. 

Incapazes de formar contra discursos, pesquisa e conhecimento crítico, tal como se refere 

Ribeiro (apud Wacquant. 2001: 15), vislumbrando as intenções explícitas da política, está-se 

diante de sinais claros da "crescente submissão da nossa intelectualidade às categorias de 

pensamento e ao vocábulo imposto pelas agendas dos organismos internacionais que chegam 

até nós sob o manto da legitimidade acadêmica dos países desenvolvidos".  

 O item 4.1.3 da PNAD, bem como a Resolução nº 3 do CONAD constituem a base 
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ideológica da política de prevenção existente no país, sendo esta, por vezes, utópica, eis que 

busca atingir o ideal de construção de uma sociedade protegida do uso de “drogas” ilícitas e do 

uso indevido de “drogas” lícitas. Mesmo a redefinição do nome original da política, que passou 

a ser sobre drogas em 2005 e que antes era antidrogas, não mudou sua matriz original uma vez 

que o conselho que a aprova ainda é o CONAD - Conselho Nacional Antidrogas. Tanto é que 

no próprio nome estabelece sua postura de (in)tolerância ao tema. 

 Uma sociedade sem desvios é absolutamente utópica tal como advertiu Durkheim 

(1985). O “cidadão tipo” que se busca, não pode ser construído efetivamente, sendo, por vezes, 

um objetivo simbólico de um discurso legitimador da persecução penal ao “delinqüente” que 

não esteja enquadrado dentro deste "ideal", expresso na política. Os objetivos socio-morais-

econômicos, descritos nestes dois instrumentos normativos referidos, como, por exemplo, “a 

promoção de valores morais e éticos, da saúde individual, do bem-estar social, da integração 

socioeconômica”, etc., necessitam de medidas da mais vasta ordem (econômicas, educativas, 

de saúde, culturais, etc.), as quais ultrapassam a esfera de ação da PNAD. Sem um 

posicionamento político de reestruturação social que permita a redução das desigualdades e a 

cidadania plena à população marginalizada, tais orientações jamais poderão se concretizar. Isso 

remete à necessidade de elaboração de medidas multidimensionais, através de uma gama de 

outras políticas, que não encontram na agenda pública espaço para serem discutidas no atual 

contexto sociopolítico. 

 Nesse sentido, não seria a criminalização de condutas que resolveria o problema da 

segurança, mas a ampliação de políticas sociais
155

, tais como se referem Vianna & Levcovitz 

(2005: 49): devem ser estendidas às pessoas que estão à margem de qualquer possibilidade de 

meios dignos para a sobrevivência, favorecendo “a sinergia entre políticas de proteção social, 

políticas de emprego e políticas de desenvolvimento”. E, acrescentaríamos: políticas de 

combate à pobreza, mesmo que setoriais. Políticas realmente voltadas para a implementação 

efetiva dos fundamentos constitucionais que determinam o fim da miséria, a redução da 

desigualdade social e a dignidade da pessoa humana (art. 3 e incisos da CF/88).  
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No contexto institucional federal, os principais atores da PNAD são: o CONAD
156

, o 

SENAD, que exerce sua secretaria executiva, o OBID
157

, juntamente com os COMADs e 

COEADs e o FUNAD
158

, os quais compõem o SISNAD, que é organizado de forma 

descentralizada. O SISNAD conta, portanto, com dois órgãos centrais: o Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República, secretariado pelo SENAD – responsável 

central pela redução da demanda de “drogas”, que deve consistir na política de prevenção; e 

o Ministério da Justiça, por intermédio da Polícia Federal – responsável pela redução da oferta 

de “drogas”.  

Os estados e os municípios são estimulados a instituir estruturas semelhantes às 

estruturas federais: um conselho e dois órgãos centrais. Segundo o CEBRID
159

, em 2004 

existiam Conselhos Estaduais Antidrogas ou de Entorpecentes em todas as vinte e sete 

unidades federativas brasileiras que, por sua vez, têm orientado seus respectivos municípios a 

instituírem conselhos municipais
160

. Ressalta-se aqui a perspectiva interinstitucional descrita 

por Pereira (2008: 98), no sentido de que a “política pública implica sempre e 

simultaneamente, intervenção do Estado, envolvendo diferentes atores (governamentais e não-

governamentais)”. Já as ONGs e os cidadãos são convidados a participar em nível local da 

implementação da política, ou seja, por meio de demandas, apoios, suporte e controle 

democrático. 

 Diante da necessidade de engajamentos dos demais entes federados, ao organizar e 

integrar as forças nacionais, públicas e privadas, o SISNAD trabalha com a descentralização de 

suas atividades, “buscando sensibilizar estados e municípios brasileiros para a adesão e 

implantação da PNAD, em seu âmbito”. Nos itens 4.1.1 e 4.1.2, a PNAD em 2002 estabeleceu 

para a política de prevenção, o critério de Orientação Geral: (a) “Estimular a parceria entre os 

diferentes segmentos da sociedade brasileira, decorrente da filosofia da “Responsabilidade 

Compartilhada’ e apoiada pelos órgãos governamentais federais, estaduais e municipais”; (b) 

“Descentralizar a execução desta política, no campo da prevenção ao nível municipal, com o 

apoio dos Conselhos Estaduais Antidrogas. “Para tanto, os municípios devem ser incentivados 

a instituir e fortalecer o seu Conselho Municipal Antidrogas (COMAD)”.  
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     Conselho Nacional Antidrogas. 
157

     Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas.  
158

     Fundo Nacional Antidrogas, reestruturado do antigo FUNCAB. 
159

     http://www.unifesp.br/dpsicobio/boletim/ed53/8.htm (acessado em 04/07/09) 
160

 Precisamos considerar que o Brasil tinha em 2007 cerca de 5562 municípios, conforme 

http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/03/08/materia.2007-03-08.2278142469/view (page consultada 

em 05/07/2009).  

http://www.unifesp.br/dpsicobio/boletim/ed53/8.htm
http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2007/03/08/materia.2007-03-08.2278142469/view
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 Porém, neste caso - como nos demais onde se busca a adesão voluntária dos entes 

federados -, a autonomia destes pode, muitas vezes, significar a ausência da política a nível 

local, ou ainda, acarretar a descontinuidade das que possam vir a ser implementadas. De outro 

lado, o cidadão fica à mercê da administração municipal que, governo a governo, acaba 

aderindo ou não à política federal ou a de seu antecessor. Mesmo que exista a previsão da 

participação popular nos COMADs, não há garantias que estes serão implementados. Ressalte-

se ainda que, até mesmo a existência material dos Conselhos (COMADs) não corresponde a 

garantia de uma efetividade de participação democrática na elaboração e implementação da 

política, ou ainda que estes consigam bons resultados nos fins a que se propõem, conforme 

alerta Côrtes (2007: 137): 

“[...] A existência dos conselhos não significa que eles sejam exitosos como 

promotores de participação. Representantes do movimento popular e sindical e de 

grupos de interesses de usuários podem optar por participar por meio de outros 

canais. Além disso, mesmo que tomem parte das atividades dos fóruns, podem não 

participar de fato no processo de decisão política de determinada área da 

administração pública. Isso porque, por um lado, as principais decisões da área 

podem não ser tomadas ali e, por outro, esses representantes podem ter sua atuação 

nos conselhos obstaculizada por outros atores que detêm maiores recursos de 

poder”. 

 Tal ocorre no caso dos COMADs, onde, em razão da estigmatização do usuário, da 

família, dos moradores das comunidades, etc., do próprio discurso antidrogas e do senso 

comum, todos permeando a questão, não existe espaço democrático para uma real discussão 

sobre o tema. De outro lado, a criminalização continua nas mãos da União, sendo que nesta 

discussão os conselhos pouco podem interferir. Aliás, segundo a PNAD, estes conselhos devem 

primar pelo mesmo discurso ideológico-jurídico-médico da União. Isso resulta em quebra da 

autonomia local, dos espaços para discussão de outras possibilidades para lidar com o 

problema e em implementação que, como já denunciava Silva Sá em 1992 (1994:147), faz com 

que o Brasil ainda hoje adote a mesma postura de: 

"uma 'política de criminalização de certas drogas', cristalizada num sistema 'auto-

referencia' que se reproduz ideológica e materialmente. A esse sistema basicamente 

informado pela visão jurídico-penal está associada a perspectiva médico-

psiquiátrica. De tudo isso resulta que o problema  de drogas é compreendido nessa 

'política' como sendo sempre um 'caso de polícia' ou de 'doença mental'. Assim, toda 

a questão está, presentemente, entregue a essa 'visão simplista' [...]". 

Por fim, a ausência de interesse dos municípios na implementação da PNAD é 

evidente e confunde-se, por vezes, com as políticas dos governos locais (e as vezes contraria o 

interesse destas). 
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 Como exemplo disso, pode-se citar a atuação da Secretaria Especial de Prevenção à 

Dependência Química do município do Rio de Janeiro (SEPDQ-RJ)
161

. Ela representava uma 

política de governo do então prefeito do município do Rio, Cesar Maia, desde 2002. Esta 

Secretaria Especial existiu e atuava, muitas vezes, de forma precária, ante a pouca destinação 

orçamentária e de pessoal, por oito anos. Mesmo assim, foi dissolvida pelo governo Eduardo 

Paes, assim que este assumiu a Prefeitura do Rio em 2009. A dissolução ocorreu, mesmo 

existindo na cidade um COMAD em funcionamento (onde, aliás, atuava o antigo Secretário da 

SEPDQ, Coronel Borjas). Sabe-se que o problema das drogas no Rio de Janeiro não diminuiu 

para justificar o desmonte da Secretaria Especial, único ente municipal que desde 2002 

promovia estudos e cursos e auxiliava o Judiciário nas questões relativas ao tema, mesmo que 

com muitas dificuldades para executar estas tarefas. Vislumbra-se desse exemplo que, como 

afirma Côrtes (2007: 128), “a posição favorável ou não das autoridades municipais sobre 

participação pode também ser um fator determinante do êxito de processos participativos”. 

Como a mesma se tratava de uma política de governo do antigo prefeito, conclui-se que esta 

não teve espaço na agenda pública do atual prefeito municipal.  

Pereira (2008) alerta que nem sempre uma política pública representa ação. Também 

pode ser não-ação intencional, ou seja, o governo escolhe quando vai ou não vai fazer algo. 

 Diante da política que estou analisando, é possível constatar essa situação por meio de 

estudos realizados pela própria Secretaria Nacional. Poderia ter usado outra fonte de dados, 

porém preferi pautar este estudo nos dados oficiais fornecidos pelo próprio SENAD sobre o 

alcance da implementação da política de prevenção até 2007, cujos resultados foram 

apresentados em 2008 no Mapeamento das instituições governamentais e não-governamentais 

de atenção às questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas no Brasil - 

2006/2007. 
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 Importante ressaltar que o primeiro recorte do objeto que pautei para o desenvolvimento da presente 

dissertação de conclusão de mestrado era a análise do trabalho desenvolvido por essa Secretaria Especial. Assim 

analisaríamos em dimensão micro a forma de implementação da política que esta construída normativamente em 

nível macro. Porém, em razão dessa desconstituição institucional, o tema teve que ser realinhado, ganhando uma 

dimensão macro. No entanto, o fato observado, serve para demonstrar como é prejudicial que políticas de 

interesse geral sejam implementadas como políticas de governo. Tal acaba por constituir-se empecilho para a 

continuidade do trabalho, impedindo, muitas vezes, que seja colhido o fruto de uma política social. A 

continuidade, acompanhada de processos de avaliação, realinhamento e busca da uma excelência na 

implementação dos objetivos da política à longo prazo são necessárias para se evitar, inclusive, o desperdício de 

erário público, isso sem cogitar, a  garantia de alcance de direitos aos destinatários da política.  
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 Observando os dados estatísticos desse estudo realizado por pesquisadores da UNB, 

por demanda do SENAD, isto é, o mapeamento das instituições governamentais e não 

governamentais que operam na política preventiva no Brasil em 2006-2007
162

, pode-se 

vislumbrar que, das 9.503 entidades cadastradas, apenas “1255 instituições realizam atividades 

de prevenção do uso indevido de álcool e outras drogas". E, destas, "451 instituições são 

governamentais, 776 são ONGs e 28 instituições não declararam a sua natureza”. Não se pode 

precisar do teor do mapeamento, por exemplo, que instituições governamentais são essa? Elas, 

podem ser órgão, secretaria, escola, núcleo de CAPsAD, ou outro órgão da administração 

direta ou indireta.  

Quanto as ONGs, não existem, no resultado do levantamento dados acerca da 

qualidade intrínseca dessas instituições, ou seja, se são de cunho religioso, assistencial, 

educacional ou filantrópico? Como se observa, o levantamento quantitativo no que tange a 

estes aspectos se mostra deficitário. Porém, se eu me ativer aos números, posso afirmar que a 

ação preventiva ao consumo inadequado de álcool e outras drogas através das instituições do 

Estado, ou mesmo mediante o auxílio das ONGs, é deveras acanhada, para não dizer, por 

vezes praticamente inexistente.  

Segundo a referida pesquisa, nas instituições que realizam atividades de prevenção ao 

uso indevido de álcool e outras drogas, prevalece a prevenção universal
163

. O modelo mais 

utilizado nesse sentido é o de educação afetiva
164

. Outros modelos utilizados pelas instituições 

governamentais foram: educação para conhecimento científico e educação para saúde. As 

ONGs utilizam também os modelos de treinamento de habilidades e apoiar a resistência. 
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     Mapeamento das instituições governamentais e não-governamentais de atenção às questões relacionadas ao 

consumo de álcool e outras drogas no Brasil - 2006/2007:78-79. Este relatório utilizou a seguinte metodologia de 

análise: Metodologia: A primeira etapa consistiu no mapeamento das instituições governamentais e não-

governamentais que realizam atividades de prevenção; tratamento, recuperação e reinserção social; redução de 

danos e ensino e pesquisa. Foram mapeadas e cadastradas, nesta etapa, 9.503 instituições. A segunda etapa teve 

como meta o envio de 2.000 questionários às instituições para conhecimento dos objetivos, atividades, rotinas de 

atendimento, composição e qualificação dos recursos humanos, infra-estrutura física e financeira. Foram 

respondidos 1.884 (94%) questionários e validados 1.642 (82%).  A terceira etapa consistiu na realização de 

entrevistas, in loco, com os dirigentes das instituições. Foram selecionadas 10% das instituições, que 

responderam ao questionário ampliado e validado de cada capital. Nesta etapa foram avaliadas qualitativamente 

as informações prestadas pelos dirigentes das instituições. Fonte: 

http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php (consulta em 25 de junho de 2010). 
163

     Desse total, 34,9% são realizadas por instituições governamentais e 63,3% por ONGs. (Idem, ibidem). São 

programas destinados à população geral, supostamente sem qualquer fator associado ao risco. 
164

     Segundo 32,8% de respostas dadas por instituições governamentais e 65,6% ONGs. (Idem, ibidem). Dificil 

saber exatamente no que consiste essa educação efetiva.  
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 Mais da metade das instituições (56,3%) realiza formação de multiplicadores
165

; e a 

maioria das ações é destinada para a comunidade em geral
166

. A questão que emerge desses 

dados corresponde a interrogação sobre o que está sendo multiplicado e quem são estes 

multiplicadores?  

Analisando o material de dois dos cursos à distância realizados pelo SENAD em 2009 

e 2010
167

 dos quais participei, para visualizar a qualidade das informações e dos princípios de 

estruturação do discurso no material encaminhado aos multiplicadores, pode-se perceber que, 

embora exista uma pequena base de conhecimento no material disponibilizado, ele tende a 

reproduzir o discurso estigmatizante integrante no senso comum do cursista, futuro 

multiplicador e implementador paralelo da política. 

As provas e avaliações efetuadas para obtenção do certificado, por exemplo, apontam 

para algumas respostas tendenciosas, bastante controversas para os que aprofundam a pesquisa 

e a discussão do tema, ultrapassando os discursos jurídico-higienistas apresentados nas 

apostilas. Não se pode negar que existem nestes textos muitas informações que primam em 

lembrar ao multiplicador que ele não deve estigmatizar o usuário, porém o discurso maior em 

torno do "mal das drogas" e do seu uso permeia, inclusive, os autores que se pretendem mais 

coerentes com uma proposta de abertura de perspectivas sobre o tema. Estes se perdem na 

totalidade da obra que se coaduna com os objetivos da política vigente, qual seja, uma 

sociedade antidroga. Isso impede a discussão por diversidade de perspectivas. A 

problematização de outras perspectivas fica à mercê da reprodução de um saber-poder 

comprometido com os anunciados interesses do Estado. 

Apreende-se dos dados analisados durante a pesquisa, caso se considere que o tipo de 

discurso em que se funda a prevenção é geralmente baseado no argumento médico ou no 

jurídico, que eles estão referenciados um sistema dicotômico que, pressupondo prevenir, 
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   As instituições do governo informaram realizar tal formação junto a educadores e representantes de 

atividades governamentais. Já as ONGs informaram que o público-alvo da formação de multiplicadores é 

constituído por pais e ex-usuários de drogas. (idem, ibidem).  
166

     33,4% das respostas foram dadas por dirigentes de instituições governamentais e 64,3% de ONGs. Entre as 

instituições governamentais sobressaíram também como público-alvo das atividades de prevenção alunos de 

ensino fundamental e médio e profissionais de saúde. E entre na ONGs os alunos de ensino fundamental e médio 

e pais e/ou responsáveis de alunos. (idem, ibidem). 
167

 O primeiro resultante de uma parceria do SENAD, com o Departamento de Atenção Básica, do Ministério da 

Saúde e a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que promoveu o curso intitulado: „‟Sistema para 

detecção do uso abusivo e dependência de substâncias psicoativas: encaminhamento, intervenção breve, 

reinserção social e acompanhamento” – SUPERA, este curso já está na sua terceira edição; o segundo promovido 

pelo SENAD, em parceria com o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), do 

Ministério da Justiça e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
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reproduz e reafirma os discursos de poder estatal sobre o tema, mais grave, não abre a 

possibilidade para uma reflexão crítica do problema. Busca-se disciplinar o outro para os 

malefícios da substância, transferindo a questão da escolha, posteriormente, ao indivíduo, que 

depois de advertido, pode ser punido por não considerar a advertência.  Como explicita Novaes 

(2006: 66-67):  

"Não nos parece arriscado afirmar que o discurso da medicina funciona como um 

regime disciplinar, no qual há uma circulação de saber/poder inacessível ao 

indivíduo comum. Da mesma forma, as noções de saúde, doença, bem como os 

padrões estéticos ditados podem ser entendidos como uma forma de regulação social 

- vigiando e punindo, por meio de seus discursos, os sujeitos que não estão 

adequados às normas. Mais ainda, nas palavras de Foucault, as técnicas e/ou práticas 

produzem sujeitos". 

  Da percepção dessa espécie de técnica de controle social, pode-se vislumbrar o poder 

disciplinar como uma rede produtora de individualidades. Conforme Novaes (2006:67), "o 

indivíduo é uma produção desse poder-saber". Destas técnicas disciplinares que se 

consubstanciam em técnicas de individualização, origina-se outro tipo específico de saber: as 

ciências humanas, que têm este indivíduo como objeto e cuja lógica instituída seria a 

adaptação e a normatização dos corpos. No caso da PNAD, a produção dos discursos vem se 

concentrando no Estado e sendo, através deste, da mídia e de seus multiplicadores, 

reproduzido pelas instituições de prevenção. Nesse sentido, reforça-se o viés criminalizante 

da política, como refere Acselrad (2005: 191): 

"[...] As propostas explicitadas no texto da Política Nacional Antidrogas (PNAD) 

são objeto de preocupação do ponto de vista pedagógico: pretende-se 'criar' a 

prevenção, quando ela já existe há muitos anos; anuncia a proposta de 'educação 

para a legalidade', reforçando o combate às drogas ilícitas - tráfico e uso. Não leva 

em conta momentos já vividos na história do país, em que o usuário de drogas 

(ilícitas) não era criminalizado". 

Esse quadro se agrava se eu considerar que a atividade de prevenção mais utilizada 

pelas instituições mapeadas pela UNB é a palestra sobre as drogas
168

. As instituições do 

governo também realizam, além das palestras, distribuição de material educativo e articulação 

com escolas e outras instituições de ensino. Os porta-vozes das ONGs informaram realizar 

apresentação de relatos pessoais e dinâmicas de grupo.  

Resta saber o que simboliza realmente o discurso preventivo difundido pelo poder 

público na política na dinâmica prevenção-ciminalização, como me ocuparei a seguir. 
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     34,6% de respostas dadas por instituições governamentais e 63,3% por ONGs. (idem, ibidem). 
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3.3 O aspecto preventivo à dependência química da PNAD: ênfase discursiva?  

Na perspectiva de Hill (2006: 67), políticas simbólicas são aquelas “formuladas sem 

nenhuma intenção concreta de implementação”. Tal acontece porque os políticos “desejam ser 

vistos por apoiarem determinados ideais ou metas, sem, efetivamente fazerem nada por eles”. 

Nesse sentido, qualquer 

“[...] sistema em que haja uma separação clara entre a formulação e a 

implementação de políticas, seja devido à divisão entre o legislativo e o executivo 

[...], seja pela divisão entre níveis de governo ou ministérios e os órgãos de 

implementação (presente na maioria dos sistemas, mas principalmente nos 

federados), oferece-se oportunidades para a promulgação de políticas simbólicas 

[...]”. 

Já demonstrei que a PNAD é uma política pública federal que, conforme o art. 1º do 

Decreto 5.912/2006, tem por finalidade “articular, integrar, organizar e coordenar” as 

atividades relacionadas com a “prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de 

usuários e dependentes de drogas”. Entretanto, conforme o art. 3º da mesma Lei, “a 

organização do SISNAD assegura a orientação central e a execução descentralizada das 

atividades realizadas em seu âmbito”,. Tal se dá através de convênios e ajustes entre as esferas 

federal, estadual e municipal e as instituições da sociedade civil.  

Como paralelo na análise da ênfase discursiva da PNAD, é possível se pautar no 

exemplo da política de saúde da Grã-Bretanha, a qual Hill (2006: 67) conceitua como sendo 

simbólica. Aquela política pode servir de referencial teórico, apontando uma realidade paralela 

à PNAD, pois tanto aqui quanto lá: 

“[...] muitas políticas regulatórias exigem legislação do Parlamento, mas a 

implementação está a cargo da autoridade local. O Parlamento pode aprovar, com 

relativa facilidade, leis para permitir o controle sobre certas atividades ou autorizar o 

fornecimento de determinados serviços, sem, no entanto, fornecer recursos que 

viabilizem as ações. Pequenas equipes de atores locais de saúde ambiental, por 

exemplo [no caso brasileiro, principalmente atores ligados as CAPS e as ONGs], 

precisam enfrentar uma quantidade enorme de legislação, desenhada para proteger o 

público da exposição de potencias perigos à saúde [...]”.  

Os dados obtidos da análise do Mapeamento
169

 são extremamente importantes para 

avaliar a questão da ênfase discursiva (ou não) da PNAD em sua implementação neste paralelo. 

Se considero que em 2007 havia no Brasil 5.562 municípios, 26 Estados e o Distrito Federal e 

que as instituições pesquisadas encontravam-se localizadas nas três esferas (Federal, Estadual e 
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   Mapeamento das instituições governamentais e não-governamentais de atenção às questões relacionadas ao 

consumo de álcool e outras drogas no Brasil - 2006/2007. 
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Municipal), e que neste contexto só 1255 instituições realizaram atividades de prevenção, está-

se ainda 4,45 vezes distantes para atingir a meta mínima de implementação local da PNAD que 

se pretende, ou seja: no mínimo, 5.589 instituições existentes que equivalem à implementação 

de pelo menos um COMAD em cada localidade ou outra instituição que realize atividade de 

prevenção e os CEADs correspondentes a cada unidade federada. Ainda se considera que o 

número de instituições que realizam a prevenção, apontado na pesquisa, não corresponde a um 

COMAD ou COEAD, pode-se concluir sobre a defasagem no que tange à implementação pelo 

setor estatal, de órgãos capacitados para executar os aspectos preventivos da PNAD. Em 

contraposição, cada unidade federada possui, no mínimo, um núcleo policial pronto para atuar 

na repressão ou "guerra às drogas", com milhões e milhões gastos anualmente em segurança 

pública (na compra de fuzis, helicópteros blindados, viaturas, caveirões e caveirinhas, armas, 

munição, bafômetros, etc.) e em inúmeras Blitz (como é o caso da campanha da Lei Seca no 

Rio de Janeiro, por exemplo). Evidente que mesmo essas atividades repressivas acabam sendo 

mais intensas em algumas localidades que em outras, mas materializam-se e implementam-se 

com maior facilidade. 

O quadro se agrava ao se observar que deste número de 1255 instituições apuradas, 

que se dizem desenvolver atividades de prevenção, apenas 451 são governamentais (que podem 

estar em nível federal, estadual ou municipal, ou ainda situada dentro de uma mesma esfera que 

pode conter mais de uma instituição em funcionamento, em detrimento de outras localidades 

completamente abandonadas). Dessa forma, no que tange a instituições governamentais, está-se 

pelo menos 12,40 vezes distantes de alcançar o objetivo mínimo de implementação a que a Lei, 

objeto de análise, se propõe. Isso demonstra indubitavelmente que a PNAD, até meados de 

2008, no que tange à questão preventiva, é muito mais simbólica que efetiva. Tal quadro 

governamental tem se estacionado desde então, sendo algumas secretarias extintas e outras 

criadas no país, ao nível de política de governo e não de Estado. Então, o que o discurso 

preventivo da política acaba por representar dentro desse quadro? 

Decorre daí a legitimação, através de uma política simbólica no que tange à prevenção, 

da implementação do viés criminalizante como alternativa frente à incapacidade do Estado de 

gerir o problema de outra forma. O paradigma preventivo-criminalizante acaba por tornar 

legítima a violência institucional da Secretaria Nacional de Segurança Pública, através de seus 

agentes policiais. Torna a sociedade incapaz de elaborar um contra discurso capaz de 

estabelecer outra percepção, mesmo que se esteja diante de alguns discursos que pretendam 
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descriminalizar uma ou outra substância. De fato, o que tem ocorrido é o aumento do controle 

dos corpos pelo Estado, a invasão da esfera privada pela esfera penal, a legitimação, muitas 

vezes, do genocídio de indivíduos em razão da guerra ao tráfico. 

Ainda se pode questionar se as instituições existentes, apontadas na pesquisa da UNB, 

cujos dados estou utilizando para esta análise, podem ser colocados em diálogo entre si ou se 

cada uma delas segue uma direção? O pouco que se faz em matéria de prevenção está a cargo 

de ONGs, que acrescentam ao discurso antidrogas, muitas vezes, uma carga moral e religiosa 

que estigmatiza ainda mais o usuário de “drogas” e as comunidades carentes, como co-

responsáveis pela violência e pelo crime, numa esquizofrenia coletiva que busca 

desesperadamente “bodes expiratórios” para a realidade social enfrentada.  

Quando se observa ainda, na perspectiva de implementação institucional, a quantidade 

de COMADs e COEADs existente e atuante no território nacional, está-se diante de mais um 

desafio de implementação objetiva. É claro que se tem que reconhecer o limite dos conselhos 

enquanto canais de democratização da gestão municipal das demandas públicas, principalmente 

quando sugeridas pela esfera federal e não oriunda de uma demanda política local. Conforme 

alerta Santos Jr., Azevedo & Ribeiro (2004: 50-51), os obstáculos aos Conselhos municipais 

vão desde: (a) dificuldade de acesso à agenda pública das demandas de significativo 

seguimento social; (b) a impulsão da abertura do canal de comunicação sendo oriundo da 

esfera Federal e não como resultado de demanda local; (c) ausência de capacidade decisória 

dos conselhos, bem como de acesso a informações, fiscalização e participação na tomada de 

decisão em torno da gestão da política; (d) fortes desigualdades sociais e econômicas entre os 

municípios, dificultando a resposta satisfatória aos problemas enfrentados. 

Porém, isso não invalida o processo participativo que é necessário, ainda mais na 

implementação da PNAD, que prima pela responsabilidade compartilhada. Conforme Santos 

Jr. et. al. (2004), os Conselhos em geral são válidos, desde que não transformados em meras 

“estruturas burocráticas formais subordinadas às rotinas administrativas das secretarias 

municipais”, no sentido de apenas servir para aprovar contratos e prestar contas aos convênios 

estaduais e federais. Segundo os autores, é fato que “a maioria dos conselhos não possui uma 

agenda política de médio e longo prazo capaz de instituir uma pauta de decisão mais estratégica 

para a gestão das políticas sociais em cada cidade”. Que dirá as políticas de prevenção à 

dependência química, que precisam de ações constantes, conjuntas, coordenadas, integradas, 
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multi e interdisciplinares, intersetoriais, interinstitucionais, intergovernamentais e de pesquisa, 

para lograrem alguma eficácia e continuidade. 

Nesse sentido, está-se diante de uma política de ênfase meramente discursiva no que 

tange à prevenção. O que é extremamente grave neste contexto é que em sendo ideológica, a 

"bandeira preventiva" que legitima a persecução criminal da PNAD, em razão da guerra às 

“drogas” e todo aparato de violência institucionalizada do Estado, opera contra parcela 

expressiva da população. Como se observa do texto da PNAD, a desculpa utilizada é de que a 

busca é por reduzir o consumo de "drogas". Pelo visto, isso deve ser conseguido a qualquer 

preço, dentro de um viés cada vez mais pautado no proibicionismo
170

. O Estado pretende 

justificar seu viés intervencionista na conduta privada através do sistema penal, baseado em 

uma acenada proteção a saúde pública. Nesse sentido comungam Karam (2009), Wacquant 

(2005); Malaguti Batista (2003), dentre outros. 

 O ideal de um mundo sem drogas cunhado o slogan da ONU, em 1998 - "um mundo 

livre das drogas; podemos conseguí-lo", no qual se fixa a grande maioria dos discursos dos 

agentes públicos relacionados com o problema é, deveras, inócuo. Mesmo com toda a questão 

de terror implementada contras as "drogas", o consumo se mantém, porém, dentro de uma 

estatística que não justifica o medo propagado nos discursos e no senso comum. Segundo 

relato da UNODC (Escritório das Nações Unidas para as Drogas e Crimes), por exemplo, 

mesmo com todo o aparato Lei e Ordem americano, o consumo de cannabis naquele país 

dobrou se considerar a estatística de 1999 e a de 2008, pulando de 4,6% para 8,8% da 

população
171

. 

 Isso pode se visualizado na tabela a seguir, elaborada pela UNODC: 

                                                           
170

  Por proibicionismo, utilizamos o conceito de Karam (2008: 01) como sendo um "[...] posicionamento 

ideológico, de fundo moral, que se traduz em ações políticas voltadas para a regulação de fenômenos, 

comportamentos ou produtos vistos como negativos, através de proibições estabelecidas notadamente com a 

intervenção do sistema penal, sem deixar espaço para as escolhas individuais, ainda quando os comportamentos 

regulados não impliquem em um dano ou em um perigo concreto de danos para terceiros". 
171

  Em http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/wdr08_execsum_spanish.pdf (page consultada em 25 

de junho de 2010. 
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172
 

  Como se vê, o consumo de drogas tidas como ilícitas permanece existindo no plano 

mundial, em níveis considerados estáveis, demonstrando resistência à proibição. Porém, os 

índices não são alarmantes. Ao contrário. Eles demonstram, segundo Karam (2009: 52-53), 

que não constitui também interesse efetivo de considerável parcela da população a 

erradicação do uso destas substâncias. Ela compara a propagação da proposta de total 

abstinência do consumo de substâncias psicoativas como forma ideal para evitar danos, a uma 

proposta de total abstinência sexual para evitar doenças sexualmente transmissíveis ou 

gravidez indesejada. Ambas representam total inutilidade e, não fosse a enganosa publicidade 

que as sustenta, esse fracasso seria ainda mais evidente. 

"É a própria ONU que aponta para o inegável fracasso na obtenção do inviável 

objetivo explícito de construir 'um mundo sem drogas'. Em seu relatório de 2005, 

divulgado em Viena em 29 de junho daquele ano, o Escritório das Nações Unidas 

para as Drogas e Crimes (UNODC) afirmava que o uso das drogas em todo mundo 

crescera cerca de 8% em relação ao ano interior, crescimento este liderado pela 

cannabis. Segundo o relatório, cerca de 200 milhões de pessoas entre 15 e 64 anos - 

5 % população mundial nessa faixa etária - teria usado drogas ilícitas nos doze 

meses anteriores e seu mercado, movimentando em torno de 320 bilhões de dólares, 

teria superado os produtos internos brutos de 90% dos países. (Karan. 2009: 53). 

 Em 2008, o relatório na UNODC sobre uso de psicoativos demonstrava que a 

estatística anterior se manteve relativamente estável, eis que 4,8 % da população continuavam 

usando algum tipo de droga ilícita. Porém, o documento informava ainda que: "de cada  

veinte personas (de 15 a 64 años), no llegan a una las que han probado drogas al menos una 

vez en los 12 últimos meses"
173

.  
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 Idem, ibidem. 
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 Conforme http://www.unodc.org/unodc/es/press/releases/2008-06-26.html (page consultada em 25 de junho 

de 2010). 
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Pode-se observar do quadro a seguir, uma diminuição mínima, mas existente no 

consumo, porém pelo viés dos usuários. Consta-se que a questão da dependência é mínima: 

174
 

 Os consumidores problemáticos de estupefacientes (com transtornos graves por 

drogodependência) chegam a um décimo desse percentual, ou seja, 26 milhões e pessoas, ao 

redor de 0,6% da população adulta do planeta, segundo este relatório. Porém, o que o relatório 

mundial denuncia é que a droga que mais mata não é qualquer das ilícitas, tão exaustivamente 

combatidas, mas sim o tabaco: 

"En segundo lugar, el consumo de tabaco, una droga psicoactiva que crea adicción y 

cuya venta está generalizada en mercados abiertos, aunque regulados, llega a afectar 

al 25% de la población adulta. En tercer lugar, las estadísticas de la mortalidad 

demuestran que las drogas ilícitas se cobran una pequeña fracción de las vidas que 

se lleva el tabaco (todos los años, las drogas ilícitas causan la muerte de unas 

200.000 personas y el tabaco, de 5 millones)"
175

. 

 Dados assim justificam tanta violência na guerra às drogas ilícitas? O mais grave é 

que, diante dessa realidade, continua-se reproduzindo o discurso combativo e criminalizante 

da maconha e das demais drogas tornadas ilícitas e de seus usos. Mas não se vislumbra a real 
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  Quadro retirado do relatório de 2008, incluído no endereço  

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/wdr08_execsum_spanish.pdf (page consultada em 25 de 

julho de 2010). 
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 Conforme o relatório de 2008, incluído no endereço  

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/wdr08_execsum_spanish.pdf (page consultada em 25 de 

julho de 2010). 
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dimensão do problema. 

  No Brasil, conforme dados de pesquisa realizada em 2005
176

 (II Levantamento 

Domiciliar sobre o uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil 2005), o uso na vida
177

 para 

qualquer droga (exceto tabaco e álcool) foi de 22,8% Esta porcentagem é, por exemplo, 

próxima ao Chile (23,4%) e quase metade dos EUA (45,8%).  Porém a mesma pesquisa 

demonstra que, no que tange ao álcool, a estimativa de dependentes foi de uma média 12,3% e 

o uso na vida de álcool, nas 108 maiores cidades do País, foi de 74,6%, porcentagem inferior 

a de outros países (Chile com 86,5% e EUA, 82,4%). Quanto ao tabaco, no percentual de 

10,1%, sendo que o uso dessa substância na vida atingiu cerca de 44,4% da população, 

percentagem inferior ao Chile (72%) e os EUA (67,3%).  Dados específicos de pesquisa 

realizada pelo IBGE em 2008, sobre o tabaco, demonstram que os índices cresceram para 17, 

2%, conforme tabela anexa
178

. 

 Logo, com base nas estatísticas apontadas pelo próprio SENAD pode-se vislumbrar 

que não são as drogas tornadas ilícitas que se constituem problema de saúde publica no Brasil. 

Então, por que se reproduz o discurso estadudinense de prevenção, tomando por base as 

drogas ilícitas? E a que(m) se dirigem os esforços preventivos? Eis o que pretendo agora 

elucidar. 

 

3.3.1 A quem e a que se dirigem os esforços preventivos existentes? 

Ainda com base nos dados do já citado Mapeamento Institucional elaborado por equipe da 

UNB, pode-se observar que existe uma incongruência nas tarefas de prevenção implementadas 

no cenário social demonstrado. Estas deveriam, segundo a PNAD, partir de medidas sócio-

educativas, objetivando principalmente crianças, adolescentes e jovens, mas a atenção que as 

instituições existentes atribuem a certas camadas da população (adultos jovens e idosos, por 

exemplo) demonstra o contrário. Assim, a pesquisa mostra a seguinte abrangência do pouco 

que se implementa de forma institucional:  
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 http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php (page consultada em 25 de junho de 2010). 
177

 Um critério de pesquisa bastante interessante, que quis averiguar a porcentagem de uso durante toda a vida do 

entrevistado. 
178

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2008/suplementos/tabagismo/ta

b1_2.pdf (page consultada em 26 de junho de 2010) 
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“ Dentre as 280 instituições que atendem somente o público masculino, 95,7% 

(268) são de instituições não-governamentais. 

Das 27 instituições que informaram atender ao público feminino 96,3% (26) são 

instituições não-governamentais. Observa-se que há uma tendência das instituições 

governamentais a atender ambos os sexos e os serviços específicos para o público 

feminino são oferecidos, em sua maioria, pelas instituições não-governamentais. 

Das 407 respostas referentes ao atendimento de crianças até 11 anos de idade, 

46,7% (190) foram dadas por instituições governamentais e 51,8% (211) por não-

governamentais.  

Com referência ao atendimento feito aos adolescentes de 12 a 17 anos, das 874 

respostas, 38,1% (333) foram feitas pelas instituições governamentais e 60,6% (530) 

pelas não-governamentais.  

Das 1.090 instituições que informaram atender adultos jovens com 18 a 24 anos, 

34,8% (371) são governamentais e 64,4% (702) não-governamentais.  

O atendimento a idosos é realizado por 669 instituições, das quais 43,2% (289) são 

governamentais e 55,9% (374) não-governamentais.” 

As estatísticas acima demonstram que, muito do que se chamam atividades de 

prevenção (no olhar destas instituições), na realidade poderiam ser tidas como atividades de 

tratamento ao usuário de “drogas”. Acabam assim refletindo-se em pessoas que já têm suas 

mentalidades e hábitos culturais e sociais formados, que muitas vezes já estão em um quadro 

de dependência e necessitariam de outras medidas (como, por exemplo, a Redução de Danos 

que não está adequada à política antidrogas, por viés preventivo, embora tal referência esteja 

prevista na mesma lei, que propugna a diminuição dos riscos à saúde do usuário e não fazê-lo 

largar o "vício"). Isso dificulta ainda mais a avaliação dos aspectos de eficiência e efetividade 

da implementação dos esforços preventivos da PNAD.  

Segundo o item 4.2.3 da PNAD
179

, seria diretriz desta “dirigir esforço especial às 

populações que se encontram na faixa de maior risco para o consumo de drogas e suas 

conseqüências, tais como crianças e adolescentes, população em situação de rua, indígenas, 

gestantes e pessoas infectadas pelo vírus do HIV”. Ao que se observa dos dados apurados estes 

são pressupostos valorados no campo das idéias, tanto que são falhos na implementação. 

Quando se toma em conta a questão da mulher (no caso da lei, a gestante – no caso fático, 

gestante-adolescente), de fato se está diante da inexistente implementação da política. Por este 

contexto, pode-se concluir em acordo com Santos (1993: 79): 

“Se existe alguma coisa em excesso no país, com efeito, não é demanda, mas 

regulação, leis, comandos, diretrizes, planos, a partir da matriz fundadora instaurada 

na década de 30. Viola-se aqui uma espécie de princípio de optimidade jurídica: em 

primeiro lugar, produzindo legislação sem demonstrar que o comportamento 

espontâneo dos indivíduos, submetidos a regras não escritas, é por demais incerto 

como garantia de ordem social – de  onde se segue o „confinamento‟ regulatório da 

cidadania; em segundo lugar, mesmo quando a legislação previne algum malefício 

virtual, com freqüência ela o faz gerando externalidades que comprometem aspectos 
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     Decreto 4.345/2002. 
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positivos da situação ex-ante, de tal modo que o resultado final é, no agregado, pior 

do que a situação original. Viola-se, finalmente, o princípio da credibilidade da lei, 

que é o que permite o planejamento individual de cada vida privada e de cada 

investimento social de médio e longo prazos”. 

Se não é alcançada a implementação da prevenção pretendida no texto da política, o 

mesmo não se pode dizer do paradigma criminalizante. Há mais de um século constatam-se 

abusos policiais justificados pela ideologia que relaciona miséria, “drogas” e tez de pele, à 

violência reproduzindo assim um sistema de vitimização/criminalização da pobreza, sem que 

esta seja incluída na condição de cidadania defendida pelo sistema racional-legal. Utilizando-se 

o conceito de respeito aos Direitos Humanos como critério de avaliação de bem-estar, na busca 

de elementos que permitam valorar a política – eis que o critério de bem-estar serve de 

parâmetro, pois que estaria presente nas políticas sociais (Lobato 2004) –, posso concluir pelo 

antagonismo entre o discurso normativo da PNAD e sua implementação. Embora ressalte a 

bandeira preventiva da PNAD e sua descentralização, através do incentivo aos COMADs, ante 

à ausência de implementação dos institutos públicos que deveriam realizar a prevenção descrita 

na norma a nível local, ainda persiste a seguinte descrição feita, em 1994, por Zaluar
180

: 

“no combate ao uso de drogas, a polícia tem um enorme poder em determinar quem 

será ou não processado e preso como traficante, crime considerado hediondo. Jovens 

de classe média e alta não chegam a ser estigmatizados como problemáticos, anti-

sociais ou violentos, apresentando-se muito mais como jovens em busca de diversão 

ou, quando exageram, jovens que necessitam de atendimento por médicos e clínicas 

particulares. Nestas classes sociais costumam funcionar também os grupos de 

narcóticos anônimos, considerados internacionalmente os mais efetivos na 

diminuição dos abusos e riscos que envolvem drogas ilícitas. Jovens pobres, porém, 

não gozam da mesma compreensão: são presos como traficantes por carregarem 

consigo dois ou três gramas de maconha ou cocaína, o que ajuda a criar a 

superpopulação carcerária, além de tornar ilegítimo e injusto o funcionamento do 

sistema jurídico no País”. 

Para Fleury (2003), a situação de violência hoje experimentada nas grandes cidades, 

dá origem a um sentimento generalizado de insegurança e medo, que pode ser tomado como 

explicação da atual condição de emergência da questão social, requer estratégias políticas que 

possam responder a uma situação crítica e recriar condições de coesão social. O Brasil, porém, 

acabou seguindo os rumos da política estadudinense de combate às “drogas”, principalmente 

durante a ditadura militar, uma vez que justificava o uso da força do Estado contra as camadas 

tidas como “perigosas” àquele regime.  

A associação preconceituosa entre pobreza, crime organizado, “drogas” e violência 

geram políticas sociais com uma função de "apaziguamento" (armado) do conflito urbano, 
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     ZALUAR., Alba. (Org.).: 1994: 08. 
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desvirtuando sua condição de reconstrução da esfera pública democrática. Nesse sentido, a 

exclusão social impede a cidadania de muitos em defesa da cidadania de alguns, eis que  

“[...] implica la construccion de uma normatividad que separa a los indivíduos 

impidiendo su participación em la esfera publica. Se trata de um processo relacional 

y cultural, que regula la diferencia como condición de no inclusión, presentando 

también uma manifestación territorial, sea como gueto o tugúrio” (Fleury: 2003). 

 Para refletir sobre a legitimação da violência institucional contra a parcela pobre da 

população, implícita na política sobre "drogas", é preciso, antes, observar que não existe um 

único tipo de violência. Nas diversas sociedades elaram-se tipologias diferentes deste quadro, 

sendo que o grau de transparência do contexto reflete o grau de transparência da sociedade 

que o fundamenta. 

 Conforme estudo realizado pelo CIIIP - Centro Internacional de Investigação e 

Informação para a Paz da Universidade para a Paz - da ONU 
181

, pode-se definir o tipo de 

violência de uma sociedade em razão de seu grau de visibilidade. Embora esta visibilidade 

não corresponda a construção imediata de uma solução ao problema, o descortinar da 

violência, até então abafada por determinadas instituições ou práticas políticas, amplia a 

possibilidade da construção de um processo de paz. Sem descartar os discursos geneticistas e 

biológicos que tentam explicar a violência, prefiro, de acordo com o estudo sobre Paz da 

ONU referido, partir da premissa de que as próprias sociedades constroem os tipos de 

violência que apresentam.  

 De acordo com o maior ou menor grau de visibilidade histórica podem ser 

identificados cinco tipos de violência (conforme o CIIIP da ONU): a) violência visível - 

coletiva e institucional; b) violência invisível - estrutural e cultural; c) violência semi-

invisível ou parcialmente invisível - violência social
182

.  

Podemos vislumbrar pelo desenho institucional dos órgãos responsáveis diretamente 

pelo controle das “drogas” no Brasil que o tema é, hoje, uma questão de Segurança 

Nacional
183

. Por isso a política de drogas está subordinada ao Gabinete de Segurança 
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  ONU (2002: 27). 
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  ONU (2002: 33). 
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  Questões de segurança nacional não são delegadas à outras esferas do setor público. Conforme a CF/88 são 

definidas pelo executivo e submetidas ao legislativo federal, a fim de que seja aprovada a dotação orçamentária 

para tal fim. Como ainda não existe no país uma política de segurança nacional como a proposta pelo Centro 

para o Controle das Forças Armadas de Genebra (DCAF), conforme a page  

www.dcaf.ch/publications/Working_Papers/ 121.Pdf  (consultada em 01/08/2010). Ainda resiste dentro da esfera 
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Institucional da Presidência da República e vem sendo coordenada pelo Ministro do Estado e 

Chefe de Gabinete que preside o CONAD e, através do SENAD, que tem como Secretário 

Nacional, desde 2001, um militar, General de Divisão aposentado. O CONAD é o seu órgão 

normativo superior, responsável pelo estabelecimento dos princípios, orientações, políticas e 

diretrizes para as organizações que participam do Sistema. Ou seja, embora exista a previsão de 

distribuição de competências para as esferas estaduais e municipais, não há empoderamento 

por parte destes órgãos ou pelas ONGs. Estes carecem da capacidade de controle das decisões, 

que são tomadas na esfera federal sem que sejam consultados os demais órgãos que 

compartilham a responsabilidade de que fala a política e isto ocorre pela mesma ser tratada 

como uma questão de Segurança da Nação. Por isso o conhecimento, o discurso do Estado e a 

política estão sendo desenvolvidos sem o necessário debate com os atores interessados.  

Não é sem sentido que Pieranti, Cardoso & Rodrigues da Silva (2007), referem que: 

O papel de promover e garantir a segurança nacional são monopólio do Estado 

nação desde sua origem no século XVII. Apesar dessa relevância, a questão da 

segurança nacional ocupa posição secundária nas agendas dos meios políticos 

brasileiros. Este artigo discute, por meio de uma pesquisa documental, o 

desempenho do Estado brasileiro na elaboração de uma política de segurança 

nacional, considerando seu contexto histórico. Findo o regime militar, constata-se a 

inexistência de uma política de segurança nacional clara, seja por uma inoperância 

dos atores ligados à política partidária, seja por um lócus aberto e ainda não 

preenchido no processo de redefinição do papel das Forças Armadas. 

 Ao atribuir-se à “droga” uma potencialidade ameaçadora da segurança nacional 

através dos discursos médico-jurídicos o Estado conseguiu produzir nova ameaça interna à 

ordem estabelecida e com isso, legitima atos de violência que não encontra amparo dentro da 

ordem constitucional estabelecida. Assevera Karam (2009: 40), que a "produção e o comércio 

de drogas não são atividades violentas por si mesmas, só se associando à violência quando 

realizadas em um mercado tornado ilegal".  Nesse sentido, é preciso perceber que o Estado é 

agente essencial nesse processo e que, 

"não são, portanto as drogas que geram criminalidade e violência, nem os 

consumidores em responsáveis pela violência de 'traficantes'. Consumidores são 

responsáveis apenas pela existência do mercado, como o são consumidores de 

qualquer produto. Responsável pela violência é sim o Estado, que cria a ilegalidade 

e, consequentemente, gera criminalidade e violência." (Karam, 2009: 41). 

                                                                                                                                                                          

democrática o viés dos anos de autoritarismo militar, que busca novos inimigos internos para legitimar o uso da 

violência, bem como um discurso que busca a legitimação do papel das forças armadas nesse contexto, como por 

exemplo, o texto de Pieranti, Cardoso & Rodrigues da Silva (2007) na page 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122007000100003 (consultada em 

01/08/2010) 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-76122007000100003
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Ainda, se considerar a melhora permanente das condições de cidadania
184

 como 

elemento de análise da política, em lugar da idéia de Lobato (2004) de bem-estar permanente, 

teremos que responder a questão sobre as mudanças objetivas da política no 

combate/prevenção às "drogas" (no que tange a forma repressiva ao uso veemente pelo 

Estado), de maneira negativa. Objetivamos cidadania como a “forma contemporânea de 

preservação da coletividade e controle sobre o Estado” (Lobato: 2006: 310). Não há cidadania 

efetiva para os envolvidos de forma direta ou indireta na questão das drogas, ao contrário, há 

uma invasão do Estado, cada vez maior, na esfera privada. É o avanço do controle de que nos 

falava Foucault, ou, como nos alerta Karam (2009: 32),  

"a imposição a consumidores das drogas tornadas ilícitas de penas explícitas ou 

disfarçadas em sanções administrativas ou em tratamentos médicos, revelando a 

concepção que os estigmatiza nas alternativas de que se é enfermo, não é livre; se é 

livre, é mau', sempre estará a revelar uma desautorizada intervenção do Estado em 

suas vidas privadas."  

Vislumbra-se que, embora a Lei 11.343/2006 (que modificou a PNAD) tenha alterado 

no art. 28 a penalidade aplicada ao usuário e/ou dependente da droga, este ainda permanece na 

ilicitude
185

. A conduta de usar substância tida com ilícita permanece tipificada e antijurídica, 

embora a mudança da conseqüência da penalidade. Administrativizaram a proibição à conduta 

do uso, sem, contudo, descriminalizá-la. 

[...] Entusiastas de aparentes e enganosos avanços quiseram fazer crer que essa 

previsão de penas não privativas de liberdade na nova lei brasileira seria uma 

descriminalização da posse para uso pessoal, [...] Ignoram a ameaça da pena é que 

caracteriza a criminalização. E penas, como a própria Constituição Federal brasileira 

explicita, não são apenas as privativas de liberdade, mas também as restritivas de 

liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa, as suspensões ou 

interdições de direitos. Quiseram ainda fazer crer que somente a partir da nova lei é 

que os consumidores brasileiros das drogas tornadas ilícitas não iriam mais para 

prisão. Mas a anterior Lei 6.368/76 cominava penas de detenção de 6 meses a 2 anos 

e, dada aquela pena máxima, a indevidamente criminalizada posse para uso pessoal 

já se enquadrava a definição de infração penal de menor potencial ofensivo, sendo 

aplicável a Lei 9.009/95 [...] que, há muito já previa, para infrações penais dessa 

dimensão, a imposição 'negociada' de penas não privativas de liberdade [...]."( 

Karam, 2009: 31).  
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  O que significaria a melhora nas questões educativas, econômicas, de segurança, a diminuição dos índices de 

violência e desrespeito aos Direitos Humanos; a diminuição do consumo de drogas (lícitas e ilícitas), etc., um 

quadro geral que permitisse a (re)inclusão social da parcela marginalizada em virtude da persecução penal ao uso 

de psicoativos. 
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     Pela Lei de Entorpecentes anterior, a pena era de 6 meses a 2 anos para o uso ou consumo  de “drogas” e 

pagamento de multa. Agora  as penas são de advertência, serviços comunitários e medida educativa, porém a 

pessoa continua cometendo ilícito, conduta típica e antijurídica, o que mudou foi a forma da incidência de pena. 

Porém a abertura do conceito de usuário favoreceu ainda mais o arbítrio da polícia e a corrupção, eis que é o 

policial que vai definir no caso concreto o que é porte para uso e o que não é, ampliando ainda mais o que já 

denunciava Zaluar em 1994. 
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De outro lado, o crime de tráfico teve a pena aumentada em seu mínimo (de 3 para 5 

anos) com teto de 15 anos e aumento substancial na multa aplicada. Ao incluir na PNAD a 

questão preventiva, o que alcançamos foi a legitimação política da repressão violenta do Estado 

às “populações de risco”. A ênfase discursiva da PNAD sobre seu aspecto preventivo, portanto, 

vem sendo utilizada para legitimar o arbítrio do Estado no abuso aos Direitos Humanos em 

virtude de um modelo repressor que afirma estar implementando medidas de segurança e/ou 

saúde pública, para concretizá-los. 
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4. Considerações finais 

 É chegado o momento de conclusão da pesquisa e a maior certeza que resta dessa 

trajetória é de que, apesar de todos os esforços e leituras, o estudo desenvolvido nos permite 

apenas tecer algumas considerações finais, ensejando, posterior aprofundamento, em sede de 

doutorado, da análise que iniciamos neste mestrado. De tudo que explicitei até agora, torna-se 

claro que a política sobre drogas no Brasil, em sua expressão ideológico-político-jurídica, 

distancia-se, de forma paradigmática das funções que declara e as que realmente são exercidas 

pelos agentes implementadores estatais. Para tecer meus últimos apontamentos de forma 

breve, sem, contudo, me tornar repetitiva, irei me reportar à bussola inicial, ao mapa traçado 

na introdução, através das interrogações iniciais que pretendi responder durante este processo 

de análise. Talvez, no anseio de não nos deixarmos capturar pela tendência à elaboração de 

um discurso repressivo-criminal-estigamatizante, nossa postura crítica expressa nestas páginas 

acabe gerando debates controvertidos. Contudo, diante da necessidade eminente de discussão 

do tema, tal risco acaba sendo sublimado. 

 Para uma mestranda com formação jurídica, enveredar por outros campos de saber, 

com respeito a esses conhecimentos e buscar sistematizá-los, constitui mais que um desafio. 

Representa a possibilidade de abertura de novos horizontes, de novas possibilidades de 

questionamentos e respostas até então não encontradas na dogmática jurídica. Essa tentativa 

de ampliação de visão norteou minha busca, acabando por estabelecer um itinerário que 

abarcou, mesmo que não da forma aprofundada como gostaria, desde questões relativas à 

antropologia, à sociologia, à psicologia, à política social, o direito, à filosofia, à história, à 

medicina, dentro outras ciências humanas e sociais. Nesse processo, minha orientadora, teve 

especial zelo, em não deixar-me perdida em meio a divagações que me dispersassem de um 

norte. Sem este suporte, certamente, não teria sido possível concluir o presente trabalho. 

 Ao buscar avaliar os aspectos políticos da política sobre drogas, adotei como 

perspectiva metodológica, não só descrever aspectos extrínsecos da política, como observar 

seu conteúdo intrínseco, através da análise dos dados elaborados nos quadros institucionais do 

SENAD
186

 e CEBRID
187

, informações e contribuições de pesquisas de doutrinadores sobre o 

tema. Neste percurso procurei entender e descrever a política por detrás da política, refleti 
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    Secretaria Nacional sobre Drogas, ainda denominada como anti drogas em sites no google. 
187

   Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas da UNIFESP, entidade parceira do SENAD, cujo referencial 

teórico é por este referenciado. 
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sobre sua trajetória de evolução, elaboração e implementação, suas deficiências e 

contraposições, além de seus reflexos sociais, políticos e ideológicos. 

 Creio que, diante da perspectiva adotada na exposição do problema, ficou clara a 

difícil tarefa em que me debrucei durante todo o curso. As dificuldades conceituais em razão 

da semântica, da semiótica, da semiológica, da dogmática, e de dimensões ideológico-

político-juridicas restaram evidentes e, coerentemente explicitadas no decorrer do primeiro 

capítulo. Também a realidade fática, mutante, restou comprovada pelo redelineamento 

necessário do objeto, que passou a ser analisado de forma macro. O referencial paradigma 

prevenção-criminalização dentro da PNAD perpassou toda a dissertação, sendo exposto nos 

mais diversos ângulos, na busca de uma compreensão mais profunda de toda a problemática. 

 Para analisar o fenômeno da dependência em suas múltiplas articulações foi necessário 

refletir suas condições de existência e sua relação com o contexto da vida social que lhe dá 

sentido. Por este motivo, não me ative a uma descrição de uma perspectiva biopsicossocial da 

dependência, como também dos discursos repressores em seus liames histórico-politico-

econômicos. Procurei responder, no decorrer do texto, as seguintes questões introdutórias que, 

agora, passo a considerar. 

A primeira reflexão buscava compreender como o problema da dependência química 

emerge na esfera pública, desencadeando uma política "preventiva" sem, contudo, dispor de 

instituições e operadores capacitados para discutir, avaliar, elaborar e implementar tal política 

social. Em resposta a esta questão, perpassei primeiramente o conceito de “droga” veiculado 

pelas agências oficiais, para desmistificar o símbolo utilizado para representar as substâncias 

psicoativas e, a partir dessa análise, afastar os estigmas e arquétipos a ela atribuídos. A partir 

disso tornou-se possível vislumbrar a “droga” como uma ferramenta social, sendo seu uso, 

abuso ou não, fruto de uma construção conjuntural que considera aspectos culturais, 

históricos, econômicos, criminológicos, cientificistas, sociológicos, políticos, jurídicos, etc., 

dominantes em determinado contexto social.  

Demonstrei, através da descrição das modalidades de discursos produzidos acerca do 

tema, que, dependendo da lente utilizada pelo operador, será o resultado das conjecturas 

conceituais por ele, eleitas. Explicitei que a corrente de pensamento que, no momento, 

permanece ao lado dos interesses do Estado é a de cunho médico-jurídico a qual possui bases 

higienistas e eugênicas e prima pela criminalização do uso das substâncias como metodologia 
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preventiva. Tal discurso, no Brasil, tem raízes profundamente ligadas à questões não 

científicas, como a moral, o preconceito, os resquícios de uma história de natureza 

escravocrata, ditatorial e anti-democrática, como referido por Malaguti Batista (2005) e 

Feffermann (2006), Acselrad (2005), Flauzina (2008), dentre outros autores citados no 

presente trabalho. 

Durante o segundo capítulo, percorri as razões que levam a sociedade e o indivíduo a 

aderirem aos discursos formulados sobre a droga, a violência e a pobreza, buscando, no aporte 

filosófico e antropológico, a percepção das causas da submissão das classes populares, 

maiores vítimas da guerra às drogas, aos discursos de segurança institucional que buscam 

legitimar a violência implementada pelo Estado nessa persecução de um ideal de um “mundo 

livre das drogas”. No terceiro capítulo, pude demonstrar, através das estatísticas do SENAD, 

CEBRID, e mesmo da ONUDC que a política desenhada não encontra em sede institucional 

de agentes preparados ou mesmo instituições aptas a implementarem os objetivos expressos 

da PNAD. No entanto, pude perceber que, no que tange a PNAD, enquanto estratégia política 

de legitimação da violência institucionalizada tem permitido abusos e desrespeito aos direitos 

e garantias fundamentais das classes que se encontram à margem do processo econômico. 

Com Foucault (2001), concluímos que a política analisada permite avançar na técnica de 

controle dos corpos que o mesmo refere, ampliando a esfera de atuação do Estado que 

perpassa a dimensão do público para o privado. 

A segunda questão que norteou a dissertação procurou perceber se é possível afirmar 

que a política preventiva sobre dependência, tal como está desenhada, gera um paradoxo ao 

considerarmos os agentes que foram escolhidos para implementá-la. A resposta a esta 

afirmativa foi positiva, pois do desenho institucional esboçado na política descrito no terceiro 

capítulo, percebe-se que os órgãos públicos que estão, de fato, encarregados da prevenção 

(polícia, forças armadas, Ministério Público e Judiciário), na realidade realizam a 

criminalização das condutas, a seletividade secundária, de que nos fala Barata (1999). Estes 

agentes públicos trazem em si, os estigmas que acabam por exteriorizar em suas escolhas, 

posturas, denúncias e sentenças.  

 A postura de uma construção de uma prevenção às drogas é, por si só, algo de cunho 

meramente ideológico discursivo. Significa reproduzir a idéia equivocada que é a “droga” o 

mal em si mesma; ou ainda, que o usuário, pode ser capturado por ela, ou, por fim e, mais 
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grave, que a este, faltou, ou vontade, ou moral para resistir ao mal. É, em síntese, criminalizar 

a substância, generalizando todas em um símbolo único e pejorativo (droga) e o usuário, num 

falso paradoxo que pretende salvá-lo de mal maior. É ainda, ignorar a realidade e tentar 

compor, na figura perversa do “traficante”, toda a rede de trabalhadores do tráfico (desde 

aquele que faz o papelote, a “mula” que a transporta, o varejista que a vende, o narcotraficante 

que a comercializa em toneladas, ao menino que impunha um fuzil no alto de um morro), 

agregando a este símbolo de linguagem, toda a violência que fazem crer, estar presente no 

crime organizado.  

Como terceira questão, nos perguntamos se, a partir da eleição da responsabilidade 

compartilhada esboçada na PNAD
188

, o que o Estado buscou foi apenas constituir uma 

política discursiva de legitimação. Ao que emerge dos apontamentos efetuados no decorrer 

dessa análise, se este não era o objetivo original da política vigente, acabou sendo o resultado 

prático da estrutura e das disposições expressas no seu texto. Tal se deve, em um primeiro 

momento, a ausência de implementação constatada na pesquisa realizada pela UNB, a pedido 

do SENAD, que analisamos no capítulo três. Diante da perspectiva de Hill, a PNAD poderia 

ser tida como simbólica no que tange a prevenção por ela almejada. Por outro lado, no que 

tange à legitimação das ações policialescas do Estado, de sua violência institucional em nome 

da “guerra às drogas”, ela serve como instrumento de legitimação ideológica perfeita. 

 Em um segundo momento, ainda é preciso ressaltar que, como o problema das drogas é 

vislumbrado, hoje, no Brasil, como questão de Segurança Nacional, mesmo que a política 

tivesse sido implementada em todos os entes federados como a mesma pretende, os conselhos 

municipais e estaduais, a sociedade civil, as ONGs e outros atores que estivessem 

representados nestes conselhos não teriam condições de controlar as decisões do Estado neste 

prisma que perpassa decisões de ordem federal, submetidas ao congresso somente no que 

tange à dotação orçamentária.  

Como quarta indagação, busquei saber se seria possível concluir que a Política, nos 

moldes em que se apresenta, acaba por reforçar, ampliar e legitimar o viés criminalizante da 

conduta do dependente, a persecução penal e a violência institucional contra as classes mais 

desfavorecidas no Brasil. Problematizamos diversas posições de autores, em sua maioria, no 

sentido de que o discurso preventivo acaba por ampliar os estereótipos estigmatizantes com 
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relação ao usuário, a instigar e ampliar a persecução penal dos outsiders. Contribuíram para 

essa conclusão, autores como Wacquant (2001), Batista (1990), Flauzina (2008), Malaguti 

Batista (2005), D‟Elia (2008), Feffermann (2006), Carvalho (2010), Barata (1999), Acselrad 

(2005), Karam (2009) dentre outros. 

 No mesmo sentido, a questão posterior de nossa carta náutica, buscava saber se a 

Política analisada contribui para aprofundar o medo corporificado em seus textos e legitimar a 

violência institucionalizada, através de discursos hegemônicos que estabelecem a dependência 

e a droga como um mal em si mesmo. Em resposta positiva, aliei meu posicionamento ao dos 

autores anteriormente citados, que comungam dessa posição. Também a análise do texto da 

política permitiu-me perceber a tentativa de concentração do conhecimento produzido acerca 

das “drogas” dentro da esfera de controle do Estado. Isso foi demonstrado, com mais evidência, 

no capítulo terceiro ao descrever as modalidades de controle sobre drogas previstas na 

normativa que regula a política e vislumbramos, entre elas, o controle de informação 

decorrente das atividades de pesquisa, estudo e avaliações realizadas no país. Esse controle 

permite ao Estado monitorar, controlar e dirigir, em escala macro e micro, a sociedade. Fica, 

portanto, evidente, a máxima Foucaultiana de que “o poder produz saber”, já referido.  

Demonstrei ainda, durante a presente investigação, a existência de um nexo causal 

entre o senso comum teórico conceitual estigmatizante sobre o problema das "drogas" e a 

elaboração de uma política ainda inadequada à questão da prevenção da dependência química 

o que gera reflexos muito mais danosos à sociedade que o problema em si. Este foi o foco 

central considerado ao refletir acerca dos discursos sobre “drogas” que estão em voga. Da 

descrição dos posicionamentos defendidos pela doutrina, emergiu a necessidade de construção 

de uma nova perspectiva, de uma atitude transitiva nos discursos de prevenção. Uma nova 

possibilidade de visão que permita a convivência com a droga, sob uma ótica possível e 

pacífica. 

Por fim, mas não menos importante, diante das questões inicialmente definidas, restou 

determinar se a política sobre “drogas” se constitui um mecanismo ativo de cidadania. Se 

entender como cidadania ativa aquela resultante do exercício dos direitos e garantias 

fundamentais, ao que tudo indica da leitura dos argumentos apresentados no corpo da 

dissertação, esta afirmativa foi respondida de maneira negativa para grande parcela da 

sociedade brasileira. Em busca da “paz”, tem-se legitimado a “guerra às drogas”, em um 
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paradigma preventivo-criminalizante que estigmatiza ainda mais usuário e traficante e amplia 

a violência institucional legitimando-a. Esta posição factual do Estado está equivocada 

considerando-se a pesquisa desenvolvida pela Universidade da Paz das Nações Unidas
189

, 

sobre violência e paz na América Latina. Segundo ela, paz seria a: "[...] capacidade de uma 

sociedade tornar visível e resolver favoravelmente os tipos de violência nela existentes". 

Com base nesta perspectiva é a partir da mudança na concepção da percepção sobre a 

violência, até então encoberta dentro de diferentes matizes de nossa atitude blasé, que surgem 

novos direitos ou revitalizam-se direitos de cidadania já postos, mas ainda não alcançados a 

grande maioria da população.  

"A existência do que se convencionou chamar de gerações de direitos mostra um 

processo histórico de visualização das violências. Daí, a identificação atual de três 

gerações de direitos: 1) os direitos individuais do fim do século XVIII e início do 

século XIX; 2) os direitos sociais e econômicos do período de entre guerras; 3) os 

direitos de terceira geração fundados, segundo Vasak, na solidariedade (Férnandez 

Segado)".
190

 

 Em minha pesquisa vislumbrei que no Brasil, os direitos civis e políticos, ou direitos 

socioeconômicos, necessitam ser garantidos à parcela da população que sofre as mazelas da 

atual política de prevenção/criminalização à dependência química. A preocupação social com 

o dependente químico e com a saúde coletiva foi utilizada de forma racionalizada pelo Estado 

que passou a gerenciar o discurso antidrogas com a PNAD, sem, contudo assumir o ônus de 

auxílio à população que vive a mercê da “droga” ou do tráfico. Com a responsabilidade 

compartilhada, o que a União fez foi repassar para os demais entes federados e para a 

sociedade o ônus da prevenção, escolhendo a confortável posição de gestor da política, 

deixando, contudo, as ações de implementação preventiva para os poderes locais e a 

sociedade civil que, ou não têm interesse, ou não dispõem de condições ou de conhecimento e 

consenso para fazê-lo. Nossa política preventiva, nesse sentido, constitui um dever ser, 

distante quimera do mundo do ser que pretende regular. Porém, de maneira paradigmática, 

seus aspectos criminalizantes se alastram ampliando cada vez mais o controle do Estado sobre 

os indivíduos e seus reflexos de legitimação da violência institucional. 

Depreende-se disso que é necessária e urgente a necessidade de dialogo entre os 

campos dos saberes e a sociedade, para mudar o rumo dos acontecimentos. Como bem refere 
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Houtart
191

, a construção de um novo sujeito histórico requer conceber e cimentar um vínculo 

com um campo político renovado. Referindo-se aos movimentos sociais relacionados com os 

interesses de mercado e ao Fórum Social Mundial, como arena do novo sujeito histórico ele 

esclarece que os,  

“movimientos sociales que se definen como pertenecientes a la sociedad civil tienen 

que precisar que se trata de la sociedad civil de abajo, recuperando así el concepto 

de Antonio Gramsci que la considera como el lugar de las luchas sociales. Esto 

permite evitar caer en la trampa de la ofensiva semántica de los grupos dominantes, 

como el BM, para los cuales ampliar el espacio de la sociedad civil significa 

restringir el lugar del Estado, o también en la ingenuidad de muchas ONGs para las 

cuales la sociedad civil es el conjunto de todos que quieren el bien de la humanidad. 

En el plan global, la sociedad civil de arriba se reúne en Davos y la sociedad civil de 

abajo en Porto Alegre”. (Houtart, F. 2006: 439). 

A realidade da prevenção, portanto, requer a construção de um novo indivíduo 

autônomo capaz de contextualizar a ideologia que o cerca, de intervir no processo político e 

contribuir para uma real mudança social. A solução aos conflitos de controle relacionados 

ideologicamente ao uso de “drogas” não virá de “cima para baixo”, terão de ser construídos de 

“baixo para cima” através de redes de mobilização social e política, de debates e novas 

pesquisas comprometidas com uma análise crítica dos postulados que vem sendo reproduzidos. 

Por hora, é possível responder a questão introdutória, embora não de forma 

satisfatória, percebendo que a atual política de prevenção a dependência química é fruto de uma 

(i)mobilização social, pressupondo a inclusão na esfera pública de interesses econômicos 

globais de origem americana (não “Argentina” se for permitido um pouco de humor em um 

texto científico). Vivemos uma realidade onde a questão da “droga” foi introduzida pelo Estado 

de uma forma vertical em virtude de interesses estranhos ao povo que, em última instância e 

pelas mais variadas razões, acaba se moldando a ideologia embutida no discurso oficial e 

médico. Mas o panorama não é de todo pessimista. Novas correntes de pensamento e 

movimentos sociais são vistas no horizonte, novas questões que se dispõe a buscar novas 

respostas, afinal somos sujeitos dessa história que, ainda não acabou e precisamos, de forma 

urgente, dialogar. 
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