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Este  trabalho  é  dedicado  ao  Pixote,  ao 

Sandro e a todos os jovens criminalizados 

e  exterminados  por  essa  sociedade 

punitiva, racista, violenta e opressora.
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“Se eu pudesse eu dava um toque em meu destino
Não seria um peregrino nesse imenso mundo cão

E nem o bom menino que vendeu limão
E trabalhou na feira pra comprar seu pão

[...]

Não aprendia as maldades que essa vida tem
Mataria a minha fome sem ter que roubar ninguém

Juro que eu não conhecia a famosa Funabem
Onde foi a minha morada desde os tempos de neném
É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem

Se eu pudesse eu tocava em meu destino
Hoje eu seria alguém

[...]

Seria eu um intelectual
Mas como não tive chance de ter estudado em colégio legal

Muitos me chamam pivete
Mas poucos me deram um apoio moral

Se eu pudesse eu não seria um problema social”

(Problema Social - Seu Jorge)
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“A viatura foi chegando devagar
E de repente, de repente resolveu me parar

Um dos caras saiu de lá de dentro
Já dizendo, ai compadre, cê perdeu
Se eu tiver que procurar cê ta fodido

Acho melhor cê i deixando esse flagrante comigo
[...]

E eu ainda tentei argumentá
Mas, tapa na cara pra me desmoralizar

Tapa, tapa na cara pra mostra quem é que manda
[...]

De geração em geração
Todos no bairro já conhecem essa lição

O cano do fuzil
Refletiu o lado ruim do Brasil

Nos olhos de quem quer
E quem me viu, único civil

Rodeado de soldados
Como seu eu fosse o culpado

No fundo querendo estar
A margem do seu pesadelo

Estar acima do biótipo suspeito
Nem que seja dentro de um carro importado

Com um salário suspeito
Endossando a impunidade

A procura de respeito

[...]

Era só mais uma dura
Resquício de ditadura

Mostrando a mentalidade
De quem se sente autoridade

Nesse tribunal de rua
Nesse tribunal

Nesse tribunal de rua”

(Tribunal de Rua - O Rappa)
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RESUMO

A  juventude  é  um  reflexo  das  contradições  inerentes  ao  modo  de  produção 
capitalista. Por isso o envolvimento de jovens no tráfico varejista de drogas não deve 
ser  entendido como um fato isolado,  mas,  como parte  de uma multiplicidade de 
condições objetivas e subjetivas que o influenciam. Esses jovens, ao mesmo tempo 
em que operam ações de violência são as principais vítimas dela, expressão do 
processo generalizado de criminalização da pobreza causada pelo paradigma de 
“Guerra às Drogas”. A partir da realização de pesquisas bibliográfica e documental, 
e,  tomando como base a teoria social  de Marx, este trabalho tem como objetivo 
conhecer  a  realidade  vivenciada  pela  juventude  brasileira,  relacionando-a  com 
aspectos  que  possibilitem  o  levantamento  de  hipóteses  sobre  os  fatores  que 
influenciam a adesão de jovens ao tráfico. Diante do estudo foi possível concluir que 
esses jovens são um produto da própria sociabilidade capitalista, na medida em que 
ela nega os direitos fundamentais, seu desenvolvimento, não permite seu acesso à 
riqueza socialmente produzida, difunde uma ideologia onde o ter vale mais do que o 
ser  e  toma  sua  figura  como  estereótipo  de  inimigo  interno,  o  qual  é  preciso 
combater. Nesta forma de organização social, a juventude pobre é constantemente 
violentada,  mas  sem  grandes  reflexos,  os  jovens  são  considerados  culpados  e 
merecedores dos “castigos” impostos, afinal há um movimento de naturalização de 
sua relação com o tráfico de drogas ilícitas. 

Palavras-chaves:  Juventude,  Tráfico  de  Drogas,  Capitalismo,  Proibicionismo, 
Criminalização da Pobreza.
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ABSTRACT

Youth is a reflection of the contradictions inherent in the capitalist mode of produc-
tion. Therefore the involvement of young people in the retail drug trafficking should 
not be understood as an isolated event, but as part of a multiplicity of objective and 
subjective conditions that influence. These young people, while operating actions of 
violence are the main victims of it, an expression of generalized process of criminaliz-
ation of poverty caused by the paradigm of "War on Drugs". From the study of biblio-
graphical and documentary research, and, based on the social theory of Marx, this 
work aims to know the reality experienced by the Brazilian youth, relating it to as-
pects that make it possible to raise hypotheses about the factors that influence the 
accession of young trafficking. Before the study it was concluded that these young 
people are a product of the capitalist sociability, to the extent that it denies funda-
mental  rights,  development,  does  not  allow  access  to  socially  produced  wealth, 
spreading an ideology where the take is worth more than the be and take his picture 
as stereotype enemy, which we must combat. In this form of social organization, poor 
youth is constantly violated, but without great reflexes, young people are found guilty 
and deserving of "punishment" taxes, after all there is a naturalization movement of 
his relationship with the trade in illicit drugs.
. 
Keywords:  Youth,  Drug  Trafficking,  Capitalism,  Prohibitionism,  Criminalization  of 
Poverty.
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INTRODUÇÃO

Ao ligar a televisão no noticiário, ouvi-lo na rádio ou ler o jornal, é comum se  

deparar  com uma série  de  notícias  sensacionalistas  envolvendo jovens em atos 

infracionais, violentos ou não. A repercussão dessas notícias e as formas como os 

meios de comunicação, os agentes do Estado (Governantes, Justiça, Polícia Militar, 

Forças Armadas e demais Servidores Públicos) e até mesmo algumas categorias 

profissionais, lidam com esta questão tem diversas implicações para a juventude 

pobre, por serem eles o alvo principal da construção do estereótipo contemporâneo 

do bandido, do traficante, enfim, do principal inimigo da sociedade, portadores da 

violência e por isso perigosos. Com isso, cresce o número de jovens apreendidos e 

brutalmente assassinados pelos aparatos repressivos do Estado na luta “contra o 

crime”  e  as  arbitrárias  violações  de  direitos  provocadas  por  esses  agentes  nas 

comunidades pauperizadas, o que não acontece com os jovens das classes mais 

privilegiadas.  Isso  demonstra  a  seletividade  punitiva  presente  no  contexto 

contemporâneo, onde determinadas categorias de ilegalidades – no caso o tráfico e 

“drogas” no varejo – são as principais miras das ações de combate ao crime, o que 

envolve, não por consciência, o combate a determinado estrato social: a população 

pobre. Esse realidade é expressão do processo de criminalização da pobreza em 

curso nos principais países do mundo.

Dentro  disto,  o  comércio  ilegal  e  varejista  de  “drogas”,  não  o  tráfico 

internacional  dessas  substâncias,  tornou-se  o  centro  das  políticas  de  segurança 

pública no Brasil, e a juventude pobre suspeitamente envolvida o público-alvo desta 

intervenção. Mas de que forma a produção, o comércio e o consumo de drogas 

ilícitas corresponde à lógica capitalista  de produção de mercadorias,  geração de 

valor  e  reprodução  das  relações  sociais  burguesas?  Qual  a  relação  que  esta 

mercadoria tem com a economia global? Qual a verdadeira função da proibição das 

“drogas” e das lutas travados pelo Estado contra esse comércio? Até que ponto as 

relações  sociais  (econômicas,  culturais,  ideológicas,  políticas,  morais  etc.) 

capitalistas influenciam a participação de jovens no tráfico varejista de “drogas”?

O  estágio  supervisionado  em  Serviço  Social  realizado  no  Centro  de 

Referência do Adolescente (CRA) no município de Macaé, entre os anos 2012 e 

2013,  foi  o  fator  decisivo  para  a  escolha  deste  objeto,  assim  como  a  primeira 
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aproximação com as hipóteses que serão apresentadas. A experiência permitiu o 

contato direto com os adolescentes atendidos no Centro de Recursos Integrados de 

Atendimento  ao  Adolescente  (CRIAAD)  –  unidade  do  município  vinculada  ao 

Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (DEGASE) para o atendimento de 

adolescentes  que  cumprem  medida  socioeducativa  de  semiliberdade.  Esses 

adolescentes participavam de um grupo socioeducativo no CRA voltado a debater 

suas principais questões – família, puberdade, saúde, educação, a adesão destes 

ao tráfico e suas consequências, dentro diversos outros temas –, e assim possibilitar 

aos mesmos o conhecimento de seus direitos, a reflexão crítica de suas condições 

de vida e a aproximação com uma perspectiva de cidadania.

Grande parte dos adolescentes cumpria a medida por causa da associação 

com o tráfico de “drogas” do município e região. Em muitos debates realizados, eles 

apresentavam os fatores que os influenciaram a entrar no comércio de “drogas”. É 

nos elementos presentes no discurso dos jovens em questão, que se estabelece a 

gênese das problematizações que este trabalho pretende alcançar. 

Assim, o estudo apresentado tem como objetivo principal conhecer algumas 

condições objetivas e subjetivas que influenciam o envolvimento de jovens com o 

tráfico de “drogas” no varejo. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa  de dados oficiais  em publicações sobre  jovens atendidos pelo  sistema 

socioeducativo  e  outros  documento  que  possibilitaram  a  reflexão  crítica  desta 

realidade, baseada da teoria social de Marx que compreende o estudo da totalidade, 

da contradição, da historicidade, da dialética e da materialidade.

Para  o entendimento  da realidade da participação da juventude no tráfico 

varejista de “drogas”, é preciso ir além da superficialidade e dos apelos midiáticos, 

buscando entender este fenômeno contemporâneo por meio de uma análise crítica 

da  realidade  concreta  em  seu  aspecto  socioeconômico,  cultural  e  ideológico.  A 

perspectiva marxista, a qual se constrói o presente trabalho, não admite um método 

científico preestabelecido, visto ser a realidade concreta o ponto de partida para 

apreensão do conhecimento.

É preciso deixar  registrado que não se pretende abordar este tema como 

fazem os positivistas, como se essas hipóteses fossem somas de uma mesma parte. 

Pelo contrário,  partindo da perspectiva teórico-metodológica marxista,  entende-se 

que duas ou mais hipóteses podem compor um conjunto de possibilidades que, 

articuladas  dialeticamente,  influenciam  a  entrada  de  alguns  jovens  no  comércio 
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varejista de “drogas”. Em outros casos uma única hipótese pode ser suficiente para 

influenciar um jovem a “escolher” ser parte do tráfico, em outros essa adesão pode 

se dar por fatores não aqui neste trabalho, visto não ser possível mencionar todos, 

haja vista a limitação desta pesquisa.  Além disso,  a dinâmica da sociedade não 

possibilita criar regras e estabelecer todas as possibilidades para tal fenômeno. A 

afirmação de uma ou mais dessas hipóteses na vida de um jovem dependerá da 

vivência de cada um, e da construção de sua subjetividade em relação a realidade 

social. 

As  hipóteses  que  serão  apresentadas  são  possibilidades  que  podem 

influenciar, a adesão de jovens ao tráfico de “drogas”, estas aproximações ainda 

demandam uma pesquisa aprofundada na realidade, o que não foi possível realizar 

neste trabalho  dado o prazo e o recorte  estabelecidos para o mesmo. Contudo, 

seguindo interesse no tema, fica indicado a possibilidade de uma futura produção 

onde  buscar-se-á  confirmar  tais  hipóteses  através  de  pesquisa  com as  próprios 

jovens.

É  importante  esclarecer  também  que,  este  trabalho  não  pretende 

simplesmente defender os jovens atores de ato infracional, desresponsabilizá-los por 

isso e tratá-los somente pela sua condição de vítimas. Pelo contrário, o objetivo é 

problematizar  este  assunto  a  partir  do  conhecimento  crítico  da  realidade  social 

capitalista  e  suas  expressões  de  sociabilidade  perversa:  o  consumismo,  o 

individualismo, a “questão social”, a precariedade de políticas públicas e, sobretudo, 

o  processo  generalizado  de  criminalização  da  pobreza  que  atinge  fortemente  a 

juventude sob justificativa de “combate” ao mal das “drogas”. 

Desta  forma,  o  primeiro  capítulo  tem como objetivo  construir  uma análise 

crítica  da  sociedade  capitalista  contemporânea,  seu  modo  de  produção  e 

reprodução das relações sociais e os rebatimentos deste sociedade na categoria 

trabalho. A partir  desta leitura, procura-se problematizar o significado histórico da 

“questão  social”  e  da  política  social,  como  também  o  significado  da  ideologia 

consumista na contemporaneidade.

O segundo capítulo traz um panorama do uso das substâncias psicoativas ao 

longo da história da humanidade, apresentando os principais fatores e argumentos 

que influenciaram sua proibição e criminalização, bem como a internacionalização 

deste proibicionismo através dos eventos e acordos internacionais que foram sendo 

firmados a partir do século XX. 



13

Por  fim,  o  terceiro  capítulo  pretende  apresentar  e  problematizar  algumas 

hipóteses acerca da adesão de jovens ao tráfico varejista de “drogas” a partir da 

compreensão  do  lugar  em que  a  juventude  ocupa  na  sociedade  moderna  e  os 

rebatimentos da “questão social” no seu desenvolvimento físico, moral, intelectual e 

subjetivo. Com isso busca-se refletir sobre o processo de criminalização da pobreza 

desenvolvida através das políticas de combate às “drogas” na construção ideológica 

da juventude pobre pertencente ao tráfico como o “novo inimigo interno” que se deve 

combater.
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1. CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO, “QUESTÃO SOCIAL”, POLÍTICA SOCIAL

Este  capítulo  tem  como  finalidade  traçar  algumas  particularidades  da 

sociabilidade capitalista contemporânea, no seu modo de produção e reprodução da 

vida social.  Não se pretende, neste esboço, expor todas as nuances do sistema 

capitalista,  até  mesmo  porque  esta  análise  demandaria  um  estudo  ainda  mais 

aprofundado, o que não é o objetivo pretendido. Todavia, parte-se do pressuposto de 

que é necessário, em toda análise sobre uma determinada expressão da realidade 

social, situar as particularidades da sociedade na qual a pesquisa está inserida, visto 

que estas influenciam direta e indiretamente o objeto estudado.

Importante ressaltar que nenhuma formação social é natural ou imutável, a 

sociedade está em constante movimento. Assim, diferentes formas de organização 

da produção resultam em diferentes modos de construção da vida em sociedade. 

Para Marx e Engels (2007, p. 40), “a própria burguesia moderna é o produto de um 

longo processo de desenvolvimento, de uma série de transformações no modo de 

produção e circulação”. Dessa forma constitui-se a sociedade capitalista, 

[...] uma forma de organização social  histórica, transitória, que contém no 
seu  próprio  interior  contradições  e  tendências  que  possibilitam  a  sua 
superação, dado lugar a outro tipo de sociedade […] a ser construída pela 
humanidade emancipada. (NETTO; BRAZ, 2007, p. 24). 

Compreender  estas  contradições  e  tendências  é  fundamental  para 

constituição  de  uma  análise  condizente  com  a  realidade  social,  visando  sua 

transformação por meio da superação de seus próprios limites.

Primeiro pretende-se situar o lugar da categoria trabalho, no desenvolvimento 

do  homem  e  da  sociedade,  afinal,  “trata-se  de  uma  categoria  que,  além  de 

indispensável para a compreensão da atividade econômica, faz referência ao próprio 

modo de ser dos homens e da sociedade” (Ibid, p. 29).  A partir  daí, buscar-se-á 

compreender o lugar da “Questão Social” e da Política Social na reprodução das 

relações  sociais  capitalistas,  tendo  como perspectiva  as  lutas  travadas  entre  as 

classes sociais que constituem a sociedade moderna. Posteriormente, pretende-se 

levantar algumas questões sobre o papel do consumo no atual estágio do sistema 

capitalista contemporâneo, e suas implicações na construção das relações sociais, 
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visto que o consumo hoje tomou uma dimensão que vai  além das necessidades 

essenciais do homem, ocupando destaque na construção de sua subjetividade.

1.1 SOCIEDADE CAPITALISTA: UMA INTRODUÇÃO NECESSÁRIA

O desenvolvimento das forças produtivas de um determinado tempo histórico, 

na perspectiva marxista, é o elemento estruturante de uma sociedade, porém não 

único. Outros elementos “secundários” entram em ação neste movimento, de forma 

dialética e multidimensional, como a cultura, a ideologia, a religião, a comunicação, a 

política, dentre outros aspectos fundamentais para construção das relações sociais 

que darão forma e continuidade a determinado modo de produção e reprodução da 

vida material e espiritual. De acordo com Marx e Engels (apud NETTO, 2011 p. 14), 

a  produção  e  a  reprodução  da  vida  não  determina  a  história, ou  seja,  o fator 

econômico não é o único determinante, os processos sociais não se explicam a 

partir de uma única causa, mas a partir de uma perspectiva de totalidade, não como 

soma das partes, mas como uma multiplicidade de dimensões complexas que se 

influenciam dialeticamente e formam uma totalidade mais complexa. 

Desta forma, o modo como os homens organizam a economia (estrutura) é o 

fundamento  da  vida  em  sociedade  (superestrutura),  o  que  corresponde  às 

instituições e ideia relacionadas à constituição das relações sociais que garantirão a 

reprodução deste modo de produção da vida material e espiritual. 

O conjunto destas relações de produção constitui a estrutura econômica da 
sociedade,  a  base  concreta  sobre  a  qual  se  eleva  uma  superestrutura 
jurídica  e  política  e  à  qual  correspondem  determinadas  formas  de 
consciência  social.  O  modo  de  produção  da  vida  material  condiciona  o 
desenvolvimento  da  vida  social,  política  e  intelectual  em  geral  (MARX, 
2003a, p. 5).

A produção  material  da  vida,  na  perspectiva  marxista,  fundamenta-se  no 

trabalho, como uma atividade socialmente determinada que constitui o homem e o 

diferencia  dos  animais.  A partir  do  trabalho  concreto,  fundamento  ontológico  do 

homem e  da  vida  social,  o  homem transforma  a  natureza  para  satisfazer  suas 

necessidades,  criando o novo,  e  construindo instrumentos de trabalho o homem 

constrói conhecimento e transforma a si mesmo e sua própria necessidade. Para 
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Marx (Ibid, p. 232), “os membros da sociedade adaptam (produzem, dão forma) os 

produtos da natureza em conformidade com as necessidades humanas”. Essas são 

tanto  materiais  quanto  sociais,  visto  que  à  medida  que o  homem trabalha  e  se 

desenvolve,  cria  novas  necessidades,  como  a  cultura,  a  sociabilidade,  a 

comunicação etc. 

De  acordo  com  Antunes  (2008),  ao transformar  a  natureza  os  indivíduos 

alteram também a sua própria condição humana, “num processo de transformação 

recíproca que converte o trabalho social num elemento central do desenvolvimento 

da sociabilidade”. 

Trata-se do processo no qual, mediante o trabalho, os homens produzem-se 
a  si  mesmos  (isto  é,  se  autoproduzem como  resultado  de  sua  própria 
atividade),  tornando-se para além de seres naturais  –  seres sociais.  […] 
assim, a história parece como a história do desenvolvimento do ser social, 
como  processo  de  humanização,  como  processo  de  produção  da 
humanidade através da sua auto-atividade; o desenvolvimento histórico é o 
desenvolvimento do ser social (NETTO; BRAZ, 2007, p. 37-38).

Além do mais, o trabalho é dotado de consciência1 (ANTUNES, 2008), devido 

à capacidade teleológica de o trabalhador projetar  previamente em sua mente a 

forma e a finalidade que deseja dar ao produto do seu trabalho, o que também o 

orienta a escolher e fabricar os instrumentos de produção. Portanto, todo processo 

de trabalho é  orientado por  uma finalidade antecipada  idealmente,  e  por  isso  o 

trabalho é um processo teleológico.

O trabalho é a condição para a existência social do homem. Segundo Antunes 

(2008), o trabalho constitui-se como uma realização essencialmente humana, é o 

“ponto  de partida para a constituição do  ser social. Sem ela, a vida cotidiana não 

seria possível se reproduzir”. Para Netto e Braz (2007, p. 47) “o trabalho é fundante 

do ser social, precisamente porque é de ser social que falamos quando falamos de 

humanidade (sociedade)”.  Ainda segundo os autores,  o  fenômeno humano é um 

produto histórico (Ibid, p. 42-43).

Atividade sistemática visando à apropriação dos produtos da natureza sob 
uma ou outra forma, o trabalho é a condição natural do gênero humano, a 
condição  –  independentemente  de  qualquer  forma  social  –  da  troca  de 
substâncias entre o homem e a natureza (MARX, 2003a, p. 22).

1 Para Marx (2003a, p. 5), é este ser social que determina a consciência humana, e não “a 
consciência dos homens que determina o seu ser”.
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Netto e Braz resumem a condição do homem como um ser social  por ser 

capaz  de:  agir  teleologicamente;  objetivar-se  de  modo  material  e  idealmente; 

comunicar-se e expressar-se através da linguagem articulada; tratar a si próprio e as 

suas atividades de forma reflexiva, consciente e autoconsciente; realizar escolhas 

diante de alternativas concretas; universalizar-se; [...] e socializar-se  (2007, p. 41). 

Com isso, é interessante notar que o homem se diferencia dos outros seres não só 

pela sua capacidade de trabalho, mas também pela relação que ele constrói com 

sua dimensão humano genérica ao logo da história, com os seus semelhantes e 

com a própria sociabilidade.

Contudo,  de  acordo  com  Santos  (2013,  p.  9),  “Os  indivíduos  produtores 

isolados não se configuram de maneira alguma, em Marx, como ponto de partida 

para se conceber as relações sociais de produção e reprodução da vida humana”. É 

na relação dialética do homem com a sociedade e seus semelhantes que pode-se 

conceber as relações sociais,  visto  que o homem é um animal  sociável.  “Assim, 

sempre  que  falamos  de  produção,  é  a  produção  num  estágio  determinado  do 

desenvolvimento social que nos referimos – à produção de indivíduos vivendo em 

sociedade” (MARX, 2003a, p. 227). Portanto, a reprodução das forças produtivas e 

suas relações envolvem as instituições que legitimam este modo de organização da 

vida em sociedade2. A sociedade capitalista é uma dessas instituições. Inaugurada 

no  século XVIII  a partir  da revolução burguesa, cujo marco principal é o ano de 

1789,  quando  a  burguesia  toma o  poder  na  França,  representando  o  triunfo  da 

consolidação do Estado burguês. Em seus estudos sobre esse processo,  Netto e 

Braz (2007) nos informa que,

[…] a nova classe dominante articulou a superestrutura necessária para o 
desenvolvimento das novas forças produtivas de que o seu ascenso era o 
inequívoco indicador: criam-se as melhores condições para a concretização 
histórica  do  modo  de  produção que  tem  como  uma  de  suas  classes 
fundamentais  a  burguesia  –  trata-se  do  modo  de  produção  capitalista, 
gestado  no  ventre  do  feudalismo  e  no  interior  do  qual  a  produção 
generalizada  de mercadorias ocupa o centro da vida econômica (NETTO; 
BRAZ, 2007, p. 75). 

2 De acordo com Iamamoto e Carvalho (2009, p. 72) “a reprodução das relações sociais não se 
restringe à reprodução da força viva de trabalho e dos meios objetivos de produção”. Estes se 
configuram como “elementos substanciais do processo de trabalho”, mas a reprodução das 
relações sociais ultrapassa a reprodução material, “englobando produção, consumo, distribuição e 
troca de mercadorias”.
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Ao  consolidar  o  modo  de  produção  capitalista,  a  sociedade  burguesa 

“conduziu a uma ordem social sem dúvida muito mais livre que a anterior, mas que 

continha limites insuperáveis à emancipação da humanidade” (Ibid, p. 19-20). Esses 

limites são a consolidação de uma sociabilidade também baseada na dominação de 

uma classe sobre a outra. Para Marx e Engels (2007, p. 40), a sociedade burguesa, 

oriunda dos escombros do Feudalismo, não eliminou os antagonismos de classe, 

pelo contrário,  estabeleceu “novas classes, novas condições de opressão,  novas 

formas de luta em lugar das que existiram no passado”3. 

A  sociedade  burguesa  simplificou  os  antagonismos  de  classe  “em  dois 

campos opostos, em duas grandes classes em confronto:  a burguesia [dona dos 

meios de produção] e o proletariado [vendedores de força de trabalho]” (Ibid, p. 40-

41). A condição de existência da classe burguesa e sua dominação é a apropriação 

e  a  acumulação  da  riqueza  socialmente  produzida,  subordinando  o  trabalho 

assalariado (Ibid, p. 51).

Com o  desenvolvimento  da  burguesia,  isto  é,  do  capital,  desenvolve-se 
também o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem 
enquanto têm trabalho e só têm trabalho enquanto seu trabalho aumenta o 
capital.  Esses  operários,  constrangidos  a  vender-se  a  retalhos,  são 
mercadorias,  artigo de comércio como qualquer outro;  em consequência, 
estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações 
do mercado (MARX; ENGELS, 2007 p. 46).

O que se percebe é que a dominação burguesa se expressa nas relações de 

trabalho (no modo de produção da vida material), transmutando-as em relações de 

exploração por meio da compra/venda da força de trabalho. A compra dessa força 

de trabalho tem como objetivo – para o burguês – que este trabalho produza riqueza 

em forma de mercadoria, sendo esta propriedade da burguesia; em contrapartida, a 

venda  da  força  de  trabalho  –  para  o  trabalhador  –  tem  como  finalidade  o 

recebimento  de  um  salário  (um  preço  pelo  seu  trabalho),  que  fonte  única  de 

subsistência da classe trabalhadora.

O  trabalho  na  sociedade  capitalista,  sem  perder  de  vista  sua  dimensão 

3 Para Marx e Engels (2007, p. 40), a história da sociedade é a história das lutas entre as classes: 
“Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e 
companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra 
ininterrupta, ora franca, ora disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação 
revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito”. 
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ontológica  como trabalho concreto  (criador  de  valor  de  uso),  apresenta-se como 

trabalho abstrato, produtor de mercadorias, ou seja, criador de valor de troca. Para 

Marx (2003a, p. 14), "o modo quantitativo de existência do trabalho é o tempo de 

trabalho",  independente  de  sua  forma,  conteúdo  e  individualidade.  "O tempo de 

trabalho materializado nos valores de uso das mercadorias é ao mesmo tempo a 

substância que faz delas valores de troca, logo mercadorias" (Ibid), ou seja, "todos 

os valores de uso são equivalentes nas proporções em que contêm igual tempo de 

trabalho empregue, materializado. Enquanto valor de troca, todas as mercadorias 

são apenas medidas determinadas de tempo de trabalho coagulado" (Ibid, p. 15). 

Esse tempo de trabalho não leva em consideração as diferenças entre um ou outro 

trabalhador  e  seu  processo  produtivo,  pois  é  medido  pelo  tempo  de  trabalho 

socialmente necessário  para  produzir  um determinado produto,  ou  seja,  trabalho 

abstrato (MARX, 2003b, p. 60-61). O que importa é o tempo em que o trabalhador 

levou para produzir uma mercadoria, ou melhor, o tempo de força de trabalho gasta 

na produção, pois daí vem o lucro da burguesia: o trabalho é fonte de mais-valia4.

Entretanto, uma mercadoria só existe como valor de troca porque possui um 

valores-de-uso,  e,  dessa forma,  serve  para  satisfazer  necessidades  de  qualquer 

natureza. Isso demonstra o duplo caráter do trabalho na ordem do capital: produtor 

de coisas úteis e produtor de valor de troca, visto que um valor de uso só possui 

valor (transforma-se em mercadoria) porque possui trabalho humano abstrato (Ibid, 

p. 60).

A própria força de trabalho constitui-se como uma mercadoria na sociedade 

capitalista, que tem como valor de uso a criação de novas mercadorias e a valorizar 

o  capital  (ANTUNES,  2008).  Assim  também,  “o  preço  do  trabalho,  como  toda 

mercadoria, é igual ao seu custo de produção” (MARX; ENGELS, 2007, p. 46). Com 

isso,  a  força  de  trabalho  “se  reduz,  quase  que  exclusivamente,  aos  meios  de 

subsistência que lhe são necessários para viver e perpetuar sua espécie” (Ibid), ou 

seja, as consequências desta exploração são as profundas e diversas formas de 

desigualdade social entre as classes que compõe esta sociedade: uma burguesia 

rica e uma classe trabalhadora pauperizada.

4 A mais-valia, segundo Marx (2003b, p. 220-231), é medida pelo tempo de trabalho não pago ao 
trabalhador. A riqueza produzida por uma jornada de trabalho do operário é enormemente superior 
ao valor pago a ele por esta jornada, o que faz com que o mesmo produza mais-valor em forma de 
mercadorias, ou seja, produza uma riqueza em excesso que é apropriado pelo patrão e, ao ser 
consumida no mercado, gera lucro para a burguesia dona dos meios de produção, ou seja, os 
compradores da força de trabalho.
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O capitalismo baseia-se  na  produção  de  mercadorias –  bens  socialmente 

úteis (contém valor de uso) que são feitos para serem trocados (contém também 

valor  de  troca),  como  informa  Marx  (2003a;  2003b). Essas  mercadorias  são 

produzidas pelo trabalho humano, e seu valor de troca vem da capacidade humana 

de  gerar  valor,  a  partir  do  dispêndio  de  energia  humana  na  transformação  da 

natureza em coisa útil para satisfazer uma necessidade.  “O valor de troca aparece 

em primeiro lugar como uma relação quantitativa segundo a qual os valores de uso 

são permutáveis entre si” (MARX, 2003a, p. 12), ao comparar um valor e uso com 

outro na qualidade de valor de troca. Contudo, na relação de produção capitalista o 

valor de troca se sobrepõe ao valor de uso e as mercadorias deixam de ter como 

finalidade  primária  a  satisfação  das  necessidades  humanas,  sendo  produzidas 

primeiramente para serem vendidas. Isso porque o objetivo principal desse sistema 

econômico e social é a produção de mais-valia – fonte de lucro da classe dominante 

– a partir da exploração da força de trabalho das classes subalternas. 

Desta  forma,  o  trabalho  no  capitalismo  configura-se  como  fonte  de 

exploração, pois esta sociedade é constituída por classes sociais antagônicas, com 

interesses e objetivos opostos, e que tem sua raiz na propriedade privada dos meios 

de produção. Afinal, à medida que uma classe está alheia aos meios de produção e 

subsistência é obrigada a vender sua força de trabalho para a outra classe, como 

fonte de sobrevivência. Ou seja, apesar de ser a classe trabalhadora a produtora de 

toda riqueza social, esta é apropriada pela classe dominante – a burguesia. Esta 

relação tem como consequência estrutural a desigualdade social entre as classes: a 

produção da riqueza só ocorre com a produção da pobreza, pois, se a propriedade é 

privada, tende a ser profundamente desigual (NETTO; BRAZ, 2007, p. 64).

Ademais, este sistema gerou uma sociedade baseada na busca incessante 

pela felicidade, reduzindo-a a capacidade de maior acumulação de bens, riqueza e 

dinheiro.  A  propósito,  o  dinheiro  como  uma  mercadoria  determinada  a  ser  a 

equivalência universal entre as demais mercadorias (MARX, 2003b, p. 91), tornou-

se, portanto, um importante produto para o capital, que atualmente demonstra valer 

mais que a própria humanidade. É possível observar, no cotidiano da sociabilidade 

contemporânea, diversas formas inventadas para se obter este produto – além do 

trabalho –,  e assim obter  todas as demais mercadorias disponíveis no mercado. 

Essas alternativas, por vezes, podem se configurar em estratégias violentas e até 

mesmo desumanas.
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Conforme Lessa (2006, p. 5), “vivemos em uma sociedade na qual o dinheiro 

é tudo”, mas essa mercadoria esconde um segredo: “fomos nós, os humanos, que 

criamos o dinheiro”. Entretanto damos a ele um poder tão grande que não podemos 

controlar, e assim o dinheiro parece não ser um produto do homem, mas seu próprio 

criador. Ademais, “as mercadorias, ao serem produzidas, convertem os homens em 

sua imagem e semelhança” (Ibid). Este “feitiço”, nas palavras do autor, “faz com que 

a  criatura  comande  o  criador”  (Ibid),  e  representa  o  que  Marx  denominou  de 

fetichismo da mercadoria.

O trabalho criador de valor de troca caracteriza-se, finalmente, pelo fato de 
as relações sociais entre as pessoas se apresentarem por assim dizer como 
que  invertidas,  como uma relação social  entre  as coisas.  […]  se  é  pois 
verdade dizer  que  o valor  de  troca  é  uma relação  entre  as  pessoas,  é 
necessário acrescentar: uma relação que se esconde sob a aparência das 
coisas (LESSA, 2006 p. 19).

Segundo  Marx (2003b,  p.  94),  as  relações  entre  os  trabalhadores  na 

sociedade capitalista, assumem uma relação social entre as mercadorias, entre os 

produtos do trabalho. Isso decorre do próprio caráter social do trabalho que produz 

mercadoria, ou seja, é um fenômeno inerente a produção de mercadorias, pois a 

mesma encobre “as características sociais do próprio trabalho dos homens” (Ibid). O 

trabalho social,  como trabalho concreto,  segundo Netto  e Braz (2007,  p.  91-92), 

oculta  as  características  elementares  do  processo  de  trabalho,  bem  como  sua 

divisão em vários ramos de produção, o que leva a uma dependência mútua entre 

todos os processos produtivos que compõe o conjunto do trabalho na sociedade. “O 

produtor só se confronta com o caráter social do seu trabalho no mercado”, e por 

isso as relações sociais aparecem como uma relação entre coisa, como um objeto 

alheio, que os domina, e assim a criatura (mercadoria) revela um poder que passa a 

subordinar o criador (homens) (Ibid, p. 92). Essa coisificação do homem e de suas 

relações é o que os autores, baseados na obra de Marx, tratam do fenômeno da 

reificação: “como forma típica da alienação (mas não a única) engendrada no modo 

de produção capitalista” (Ibid, p. 93).

Deve-se  destacar  que  foi  no  capital  que  rende  juros  da  sociedade 

contemporânea que,  de  acordo com Iamamoto  (2008,  p.  118),  a fetichização do 

caráter alienado do capital alcançou seu auge. A sociedade contemporânea, longe 

de representar um novo modo de produção da vida material e da vida social, se 
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expressa na reprodução das relações sociais capitalistas, tendo como uma de suas 

particularidades,  “a  centralidade  ao  fetichismo  que  impregna  radicalmente  a 

sociabilidade capturada pelo capital e a inversão sujeito-objeto que o caracteriza – a 

humanidade a serviço de coisas sociais mercantis” (Id, 2010, p. 20).

O  avanço  capitalista  na  internacionalização  da  produção  e  dos  mercados 

aprofundou, ainda mais, o desenvolvimento desigual e combinado entre os países, 

na sua dialética relação entre imperialismo e dependência, e também no interior 

destas, bem como entre as classes e os grupos sociais que a compõe ( Id, 2008, p. 

118).

Os países  centrais  passam a preconizar,  por intermédio dos organismos 
multilaterais, “ajustes estruturais” por parte dos Estados nacionais: ajustes 
esses que dão livre curso ao capital especulativo financeiro destituído de 
regulamentações  voltado  à  lucratividade  dos  grandes  conglomerados 
multinacionais,  o  que  exige  um  Estado  forte  –  ao  contrário  do  que  é 
propalado  pelo  discurso  neoliberal  –  para  traduzir  essas  demandas  em 
políticas nacionais e resistir  à oposição e protestos de muitos (PETRAS, 
20025 apud IAMAMOTO, 2008, p. 118)

Também o chamado  “mundo do trabalho”,  de acordo com Antunes (2008), 

sofreu  profundas transformações nas últimas décadas,  resultante  das  mudanças 

ocorridas na economia mundial  que teve início nos anos 1980, determinada pela 

nova  dinâmica  de  acumulação  do  capital, que  gerou  um mercado  ainda  mais 

competitivo  e  globalizado.  Tais  mudanças  são  respostas  à  crise  capitalista 

internacional da década de 1970, geradas pelo esgotamento do modelo de produção 

fordista/taylorista que demonstrou a necessidade do capitalismo contemporâneo de 

reorganizar a produção, o trabalho e seu sistema político-ideológico de dominação e 

construção de hegemonia, visando à recuperação do ciclo produtivo do capital.

Essa reestruturação proporcionou um novo padrão produtivo (o  toyotismo), 

com  novos  mecanismos  de  acumulação  do  capital  (acumulação  flexível)  e 

dominação social (o neoliberalismo). O toyotismo tem como característica a adoção 

de novas tecnologias e inovações organizacionais de gerenciamento da produção6, 

que  provocaram  profundas  consequências  nas  condições  de  trabalho.   Essas 

mudanças  passam a  demandar  uma mão  de  obra  cada  vez  mais  qualificada  e 

polivalente,  resultando  na  flexibilização  das  condições  laborais  –  expressas  nas 
5 PETRAS, J. Império e políticas revolucionárias na América Latina. São Paulo: Xamã, 2002.
6 Importante ressaltar que apesar do surgimento de um novo modelo de produção – o toyotismo, 

muitas características do fordismo e do taylorismo convivem até hoje do processo produtivo.
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novas  modalidades  de  contratação:  trabalho  terceirizado,  parcial,  temporário, 

subcontratado  –  e  na  crescente  e  profunda  precarização  do  trabalho,  além  da 

desregulamentação das leis trabalhistas e da ampliação das taxas de desemprego7.

A mundialização  do  capital  tem  profundas  repercussões  na  órbita  das 
políticas  públicas,  com  suas  conhecidas  diretrizes  de  focalização, 
descentralização, desfinanciamento e regressão do legado dos direitos do  
trabalho”,  assim como na descaracterização da cidadania,  associada “ao 
consumo, ao mundo do dinheiro e à posse das mercadorias (IAMAMOTO, 
2008, p. 118).

A flexibilização da produção é o marco central desta nova fase, expresso em 

padrões de produtividade adequada à lógica do mercado, que aliado à acumulação 

flexível e ao  neoliberalismo resultou na ampliação das desigualdades sociais, em 

múltiplas formas de expressão da “questão social”,  na constituição de um Estado 

cada  vez  menos  responsável  pela  dimensão  social  e,  quando  interventor,  não 

propõe estratégias que ultrapassem as ações de precarização e focalização das 

políticas sociais. Em resumo, o capitalismo contemporâneo ao mesmo tempo em 

que tem ampliado a acumulação de riquezas, tem aprofundado, por outro lado, as 

mazelas oriundas deste modo de produção. 

1.2 “QUESTÃO SOCIAL” E POLÍTICA SOCIAL

Como apresentado na seção anterior, o modo de produção capitalista (MPC), 

como qualquer outra formação econômico-social, supõe não só a produção da vida 

material e espiritual, mas, sobretudo sua reprodução por meio das relações sociais 

que garantem que a produção tenha continuidade. Para Netto e Braz (2007, p. 136), 

“enquanto processo que deve dispor de continuidade, a produção traz consigo os 

elementos que, ao final de cada fase produtiva, lhe permitem reiniciar-se”. Conforme 

os autores, “a reprodução capitalista só é viável se ela reproduzir as relações sociais  

que  põe  frente  a  frente  capitalistas  e  proletários”,  ou  seja,  compradores  da 

mercadoria força de trabalho e vendedores de força de trabalho (Ibid). 

7 Para mais sobre o tema, ver ANTUNES, Ricardo. As metamorfoses e a centralidade do trabalho 
hoje. In: Os sentidos do trabalho: Ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho. 4 ed. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2001. cap. 3, p. 209-223.
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Com efeito,  ao final  de cada fase produtiva,  a resultante social  são dois 
sujeitos que se defrontam tal como no início da fase precedente: a classe 
que detém o capital mantém-se proprietária dele, a classe que porta a força 
e  trabalho  continua  a  só  dispor  dela.  Ao  final  de  cada  fase  produtiva, 
defrontam-se capitalistas e proletários, tal como é necessário para que a 
produção capitalista se inicie (Ibid, p. 137).

É na  reprodução  das  relações  sociais  que  se  pode  conceber  a  “questão 

social”, como um conjunto de problemas políticos,  sociais  e  econômicos que se 

expressam a partir das contradições da sociedade moderna: pobreza, desemprego, 

fome, miséria etc. Gestada no modo de produção capitalista, a “questão social” é 

fruto  das  relações  de  trabalho  e  exploração,  da  acumulação  de  capital e  da 

concentração da riqueza socialmente produzida, provocando o aumento simultâneo 

e desigual da riqueza em relação à pobreza. 

De acordo com Netto (2006, p. 153), a “questão social” surge no início do 

século XIX, como uma expressão para designar o fenômeno do pauperismo que se 

apresentava  na  Europa  Ocidental  após  a  instauração  do  modo  de  produção 

capitalista  em  sua  fase  industrial-concorrencial.  Tratava-se  das  condições  de 

pobreza massiva e absoluta miserabilidade da população trabalhadora da época. 

Segundo  o  autor,  “se  não  era  inédita  a  desigualdade entre  as  várias  camadas 

sociais,  se  vinha  de  muito  longe  a  polarização entre  ricos  e  pobres  […],  era 

radicalmente nova a dinâmica da pobreza que então se generalizava” (Ibid). Isso 

porque também eram novas as relações que a produziam.

Nesta época, a pobreza crescia na mesma proporção em que a sociedade 

aumentava sua capacidade de produzir riquezas (Ibid) – e assim se mantém assim 

até  hoje,  apesar  de  todo  desenvolvimento  tecnológico.  A  pobreza,  enfim,  se 

apresenta como resultado do próprio sistema econômico capitalista, não mais da 

escassez de produção, mas da falta de distribuição da riqueza produzida, gerando 

desigualdades entre as classes. Nas palavras e Netto (2006, p. 157-158):

[…] o que é distintivo desse regime, entre outros traços, é que a exploração 
se efetiva num marco de contradições e antagonismos que a tornam, pela 
primeira  vez  na  história  registrada,  suprimível  sem  a  supressão  das 
condições nas quais se cria exponencialmente a riqueza social.

A “questão  social”  como  expressão  para  designar  o  pauperismo da  nova 
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ordem deve-se também aos desdobramentos sócio-políticos das lutas travadas entre 

as classes sociais que compõe a sociabilidade moderna. O que não poderia ser 

diferente,  pois  a  promessa  de  liberdade  e  melhores  condições  de  vida  aos 

trabalhadores no processo de tomada do poder pela burguesia e consolidação do 

Estado  moderno  começaram  a  se  mostrar  apenas  como  o  sonho.  Segundo 

Iamamoto (2009, p. 272), “a política, a luta de classes, são elementos internos à lei 

do valor e à compreensão da questão social e de suas expressões”. Com isso, as 

diversas formas de enfrentamento, por parte dos trabalhadores, as suas precárias 

condições de vida configuraram “um ameaça real às instituições sociais existentes. 

Foi  a  partir  da  perspectiva  efetiva  de  uma  eversão  da  ordem  burguesa  que  o 

pauperismo designou-se como 'questão social'” (Ibid). 

Portanto, considera-se também a contribuição de Iamamoto e Carvalho (2009, 

p. 77) ao definir “questão social” como fruto das lutas dos trabalhadores em resposta 

as  desigualdades  produzidas  pelo  capitalismo:  “expressões  do  processo  de 

formação  e  desenvolvimento  da  classe  operária  e  de  seu  ingresso  no  cenário 

político  da  sociedade,  exigindo  seu  reconhecimento  como  classe  por  parte  do 

empresariado e do Estado”.  Essas lutas pautaram-se também em reivindicações 

concretas por espaços democráticos e pelo acesso a riqueza socialmente produzida.

Foi com a consolidação do capitalismo, e na relação contraditória entre as 
demandas  do  capital  e  dos  trabalhadores  que  se  criaram as  condições 
objetivas para a identificação das lutas das classes trabalhadoras para ver 
incluído nas suas pautas de reivindicações o acesso a esses direitos [civis, 
políticos e sociais]. Direitos estes que vão se expandindo na medida em que 
determinada fatia  da sociedade tem força e  legitimidade para acessar a 
eles,  pois  “são  direitos  históricos,  ou  seja,  nascidos  em  certas 
circunstâncias,  caracterizadas  por  lutas  em  defesa  de  novas  liberdades 
contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas” (Couto, 2006, p. 37).

Desta  forma,  a  produção e a reprodução das relações sociais  capitalistas 

supõe a própria (re)produção da “questão social” como “movimentos inseparáveis na 

totalidade concreta – de condições de vida, de cultura e de produção de riqueza” 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2010, p. 52). Por isso, por mais que este sistema garanta 

o máximo de direitos e políticas sociais aos trabalhadores – como foi possível ver 

em alguns modelos de Estado Social pós crise de 1929 –, não há capitalismo sem 

“questão social”, sem produção de desigualdades e embates entre as classes que 
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compõe a sociedade.

A “questão social”  é indissociável da sociabilidade capitalista fundada na  
exploração do trabalho, que a reproduz ampliadamente.  Ela envolve uma 
arena de lutas políticas  e  culturais  contra  as desigualdades socialmente  
produzidas.  Suas  expressões  condensam  múltiplas  desigualdades, 
mediadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-
raciais e formações regionais,  colocando em causa amplos segmentos da 
sociedade civil  no acesso aos bens da civilização  (IAMAMOTO, 2008, p. 
119). 

Por isso, conforme Netto (2006, p. 155), o enfrentamento das refrações da 

“questão  social”  segundo  o  pensamento  conservador  deveria  se  desvincular  de 

qualquer medida que questione a ordem econômico-social,  apresentando apenas 

“um programa  de  reformas  que  preserve,  antes  de  tudo  e  mais,  a  propriedade 

privada  dos  meios  de  produção”.  Em  resumo: “trata-se  de  combater  as  

manifestações  da  “questão  social”  sem  tocar  nos  fundamentos  da  sociedade  

burguesa”  (Ibid). Por  isso a burguesia,  historicamente,  tem feito concessões,  em 

nome de outros interesses, na garantia dos direitos à classe operária, desde que 

esses  não  interfiram  na  reprodução  capitalista.  Assim,  toda  conquista  dos 

trabalhadores em resposta as refrações da “questão social”, apesar de necessária,  

será insuficiente para transformação social se não questionar a ordem econômica.

Parte-se do pressuposto, conforme Couto (2006, p. 30), de que a concepção 

histórica dos direitos deve ser apreendida como resultado dos embates travados 

entre  os  homens  na  sociedade,  tornando-se  um  instrumento  fundamental  de 

cidadania. Além do mais, revelam as relações postas entre as diferentes classes 

sociais na disputa pela hegemonia do Estado em nome de seus projetos societários. 

Importante ressaltar que essas lutas são travadas até os dias atuais,  em defesa 

tanto  de  novos  direitos  (civis,  políticos  e  sociais)  quanto  da  manutenção  dos  já 

conquistados, mas que tem sido alvo de ataque das políticas neoliberais capitalistas. 

Independentemente  do  tempo  histórico  posto,  os  direitos  no  capitalismo  se 

configuram numa disputa política pela hegemonia social dos projetos antagônicos 

das  classes,  e  representam  ainda  a  ampliação  da  distribuição  da  riqueza 

socialmente.

As ideias liberais do período de consolidação do capitalismo, de acordo com 

Couto  (2006,  p.  44),  tinham  como  centralidade  a  autonomia  e  a  liberdade  dos 

indivíduos,  e  consequentemente  a  defesa  da  não-intervenção  do  Estado  na 
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economia e na ordem social. Entretanto, com a organização da classe trabalhadora 

e as influências da Revolução Russa de 1917, as ideias liberalistas passaram a ser 

questionadas  (Ibid),  principalmente  quanto  a  não-intervenção  do  Estado  nas 

questões enfrentadas pela classe operária diante as condições de trabalho e vida a 

elas impostas.

“Vários projetos foram apresentados como alternativas para a questão social, 

tanto do ponto de vista dos liberais como de socialistas” (COUTO, 2006, p. 44), um 

desses diferentes projetos foi  o do liberalismo social  apresentado por Montagne. 

Esta formulação visava a evolução da sociedade a partir da manutenção da mesma, 

para isso era preciso estabelecer uma ajuda entre os indivíduos “do processo de 

evolução do progresso capitalista”  (Ibid).  Cabe ressaltar que,  nesta lógica,  ajuda 

significa concessão,  favor,  não se constituindo como um direito do homem. Esta 

concepção de projeto alternativo à “questão social”, pode, ainda ser encontrada nos 

dias atuais, na forma de instituições filantrópicas e no próprio discurso das políticas 

sociais contemporâneas, o que expressa, na verdade, uma tentativa dos setores 

hegemônicos  da  sociedade  de  desviar  o  conflito  existente  entre  o  capital  e  o 

trabalho.

Diferente dessa ideia, as propostas de Keynes8, ao criticar as ideias liberais 

de mercado, apresentou a partir dos anos 1930 um novo pensamento econômico 

referente à participação do Estado na sociedade (COUTO, 2006, p. 44-45). Este 

pensamento propunha uma intervenção em busca de articulação entre “eficiência 

econômica, justiça social e liberdade individual” (Ibid, p. 45). Para Keynes o Estado 

deveria ter acima de tudo,

[…]  um  papel  ativo  não  só  na  economia  como  em  programas  sociais, 
buscando incidir na grave crise que a sociedade enfrentava, estabelecendo, 
com essa proposta, relação com as ideias defendidas pelos socialistas. Mas 
preserva  a  noção de  liberdade individual,  tão  cara  ao  liberalismo,  como 
patamar a ser conservado, mesmo pela intervenção do Estado (Ibid). 

Ou seja,  as  ideias  de  Keynesianas  ao  mesmo tempo em que  propõe  ao 

Estado que atenda algumas demandas da classe trabalhadora, fundamenta-se na 

manutenção  do  modo  de  produção  capitalista  (MPC)  e  consequentemente  da 

sociabilidade burguesa. Por isso, segundo Couto (2006, p. 33), o surgimento  dos 

8 John Maynard Keynes (1883-1946), Economista britânico. 



28

direitos sociais na relação entre Estado e sociedade vincula-se a uma determinada 

perspectiva  –  o  projeto  de  Estado  Social  –  que  constitui  “um novo  patamar  de 

compreensão dos enfrentamentos da questão social, incorporando-se às conquistas 

dos direitos civis e políticos”.

Desta  forma,  as  múltiplas  expressões  da  “questão  social”  passaram  a 

demandar uma intervenção sistemática por parte do Estado burguês na garantia dos 

direitos historicamente  reivindicados,  que foram posteriormente materializadas na 

forma de Políticas Sociais e de ações desenvolvidas pelas classes. Pode-se concluir 

que,  as  lutas  dos  trabalhadores  transformaram  diversas  demandas  em  direitos 

sociais e políticas públicas (IAMAMOTO, 2009, p. 268). 

Foram as lutas sociais que, rompendo o domínio privado nas relações entre 
capital  e trabalho,  extrapolaram a “questão social”  para a esfera pública. 
Elas  passam a  exigir  a  interferência  do  Estado  no  reconhecimento  e  a 
legalização  de  direitos  e  deveres  dos  sujeitos  sociais  envolvidos, 
consubstanciados nas políticas e serviços sociais (Id, 2008, p. 120).

As  políticas  sociais,  segundo  Behring  e  Boschetti  (2010,  p.  51),  são 

desdobramentos e respostas às múltiplas manifestações da “questão social”, que se 

apresentam na maioria das vezes de forma setorializada e fragmentada. Destaca-se 

que essas respostas visam atender  as demandadas sociais  dos trabalhadores – 

expressas nas suas lutas políticas –, mas ao mesmo tempo e sobretudo, garantir 

sua reprodução como força de trabalho, reproduzindo, portanto, o próprio capital. 

Isso demonstra a configuração contraditória da política social: ao mesmo tempo em 

que representa uma conquista das lutas dos trabalhadores por direitos, é também, 

um instrumento de reprodução do modo de produção e reprodução capitalista.

Para as autoras, não é possível apresentar um período preciso e específico 

quanto ao nascimento das primárias iniciativas de políticas sociais, visto que elas 

foram gestadas “na confluência dos movimentos de ascensão do capitalismo com a 

Revolução  Industrial,  das  lutas  de  classe  e  do  desenvolvimento  da  intervenção 

estatal” (Ibid, p. 47). Importante destacar neste período o papel da social-democracia 

na  luta  pela  consolidação  de  direitos  sociais  em  políticas  públicas.  Entretanto, 

destaca-se que elas surgiram na mudança do Estado liberal para o Estado social, 

sem haver ruptura com a estrutura básica do Capitalismo. Isso porque, conforme 

Behring e Boschetti (2010), 
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[…]  não  existe  polarização  irreconciliável  entre  Estado  liberal  e  Estado 
social, ou, de outro modo, não houve ruptura radical entre o Estado liberal 
predominante no século  XIX e o Estado social  capitalista  do século  XX. 
Houve,  sim,  uma  mudança  profunda  na  perspectivado  Estado,  que 
abrandou  seus  princípios  liberais  e  incorporou  orientações  social-
democratas  num  novo  contexto  socioeconômico  e  da  luta  de  classes, 
assumindo um caráter mais social,  com investimento em políticas sociais 
(BEHRING; BOSCHETTI, 2010, p. 63)

As expressões da “questão social” na atualidade tem se manifestado mais do 

que na pobreza ou na desigualdade social, se revelando também na criminalização 

das alternativas de subsistência criadas pelos trabalhadores frente à pauperização 

absoluta e no investimento do Estado Penal e das políticas de repressão. 

Ela expressa a  banalização do humano,  resultante de indiferença frente à 
esfera das necessidades das grandes maiorias e dos direitos a elas atinen-
tes. Indiferença ante os destinos de enormes contingentes de homens e mu-
lheres trabalhadores – resultados de uma pobreza produzida historicamente 
(e, não, naturalmente produzida) –, universalmente subjugados, abandona-
dos e desprezados, porquanto sobrantes para as necessidades médias do 
capital (IAMAMOTO, 2008, p. 120).

Atualmente tem-se falado no surgimento de uma “nova questão social”, porém 

é  preciso  questionar:  como  seria  possível  falar  em nova,  se  a “questão  social” 

derivada  unicamente  da  lei  geral  de  acumulação  capitalista  e  a  sociedade 

contemporânea continua sendo regida por este mesmo modo de produção? Para 

Netto (2006, p. 157), “O desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a 

‘questão social’ – diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações  

da 'questão social'”, por isso concorda-se com Netto e Braz, quando estes afirmam 

que ela “é insuprimível nos marcos da sociedade onde domina o MPC”, apesar do 

surgimento de novas dimensões e expressões à medida que avança à acumulação 

de capital e as mudanças que o próprio experimenta (NETTO; BRAZ, 2007, p. 139)9. 

O que se coloca para estudo não é a existência de uma nova “questão social”,  

deve-se ter como foco de investigação, assim como alerta Netto (2006, p. 160), da 

emergência de novas manifestações da “questão social”, para além da continuação 

de  suas  expressões  “tradicionais”.  É  neste  sentido  que  se  pretende  seguir  a 

9 Sobre este tema, ver mais em IAMAMOTO, Marilda Villela. Capital fetiche, questão social e 
Serviço Social. In: Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e  
questão social. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2010.
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construção dessa pesquisa.

1.3 CONSUMISMO E CONSTRUÇÃO DA SUBJETIVIDADE CONTEMPORÂNEA

A sociedade capitalista contemporânea tem se expressado, cada dia mais, 

como uma “sociedade  de  consumo”,  o que significa  dizer  que,  como sociedade 

produtora de mercadorias, o capitalismo tem massificado a produção e o consumo 

de  bens  e  serviços.  Todavia,  pode-se  observar  que,  atualmente,  muitas  destas 

“novas  mercadorias”  (que  correspondem  a  novas  “necessidades  sociais”)  não 

representam  efetivamente  necessidades  essenciais  do  homem  (ou  estão  na 

contramão  do  próprio  desenvolvimento  humano).  Para  isso,  novos  nichos  de 

mercado precisaram ser criados, para satisfazer as necessidades do capital, pois é 

através da criação de novas “necessidades” que o capital justifica a produção de 

novas mercadorias, e assim estimula o consumo. Isso porque a finalidade deste 

processo é senão, a ampliação, a acumulação e a concentração de capital, visto que 

é o consumo que cria a necessidade de nova produção e gera lucro, que só pode se 

realizar na esfera da circulação, ou seja, do consumo. Portanto, como tudo parece 

indicar,  na  sociedade  capitalista  contemporânea  a  construção  da  subjetividade 

humana está assentada no consumismo, na busca desenfreada por bens e serviços.

Para  o  senso  comum  e  parte  da  literatura  sobre  o  tema  (aquela  não 

correspondente à perspectiva teórica crítica), a “sociedade de consumo” é vista de 

forma positiva, como satisfação das necessidades do homem e o favorecimento de 

sua autonomia, sendo associada à felicidade e ao prazer (PADILHA, 2006, p. 83-84). 

Porém,  é  preciso  destacar  que  muitos  autores  que  partem de  uma  perspectiva 

marxista,  criticam  o  capitalismo  e  o  consumismo  apresentando  como  fatores  a 

alienação humana, onde o valor-de-troca das mercadorias se sobrepõe ao seu valor-

de-uso (Ibid p.  83).  Além do mais,  esta lógica nada tem de democrática, pois o 

acesso ao consumo no capitalismo é diferenciado e desigual.

Do ponto de vista  psicológico,  o consumo pode ser entendido como um 
simples  querer  de  coisas  cujos  atrativos  são  inerentes  à  sua  natureza 
(utilidade);  como  um  querer  de  coisas  cujos  atrativos  dependam  das 
aquisições feitas pelos outro (inveja), ou como um querer de coisas cujos 
atrativos são o reflexo da imagem do “eu” (desejo). Em todos os casos o 
consumo passa pela relação entre o querer e a possibilidade de possuir 
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algo. Do ponto de vista econômico, o consumo é considerado uma etapa 
final  do  processo  produtivo,  ou  seja,  a  produção  é  o  ponto  de  partida, 
enquanto  o  consumo  é  a  finalização  desse  processo  aparentemente 
infindável (a produção só tem sentido porque haverá consumo e porque o 
consumo  levará  a  mais  produção).  Assim,  os  mesmos  homens  que 
produzem são também os que consomem, dependendo, obviamente, das 
suas condições, uma vez que o consumo implica a relação econômica entre 
renda e preço (PADILHA, 2006, p. 85).  

Para  Padilha  (2006),  a  felicidade  e  o  prazer  gerado  pelo  consumo  são 

fictícios.  A sociedade  capitalista  precisa  criar  constante  infelicidade  para  que  as 

pessoas tenham necessidades de consumo em busca da felicidade, manipulando as 

necessidades  dos  sujeitos.  Além  disso,  o  consumo  não  é  autônomo,  pois  está 

determinado “pelo  complexo processo constitutivo  dos  desejos  humanos”  e  pela 

lógica de produção (Ibid, p. 85). O Capitalismo manipula e influencia o desejo das 

pessoas de consumir, para produzir e vender cada vez mais, objetivando sempre o 

lucro. A sociedade capitalista “precisa de imagens, de mercadorias e de fetiche para 

se  construir”  (Ibid),  por  isso  precisa  criar  uma  subjetividade  consumista  que 

corresponda aos anseios de sua produção. Contribui para isso o investimento da 

mídia em propagandas e marketing, que apresentam os produtos como dispositivos 

de felicidade, reconhecimento e bem-estar, transformando e substituindo o lugar da 

cidadania, que deixa de estar associada aos direitos para vincular-se ao consumo e 

a fatura de bens materiais.

O capitalismo cria necessidades nos indivíduos para levá-los a consumir o 

que está além de suas necessidades reais, se utilizando de diversas técnicas na 

manipulação do desejo dos homens, como a publicidade e a propaganda. Todavia, 

não são só os produtos, mas, muito mais os seus símbolos que levam as pessoas a 

consumirem. Aliado as técnicas de marketing e propaganda, as mercadorias são 

produzidas  contendo  “valores”  simbólicos  como  felicidade,  fama,  status, 

prosperidade, reconhecimento, beleza, modernidade, estilos de vida e dentre outras 

características que constituem importantes atrativos para o consumo, transformando 

esses valores em produtos comercializáveis. Com isso, quando alguém compra um 

produto  busca,  na  verdade,  comprar  o  que  esta  mercadoria  diz  vender.  Essa 

manipulação  ideológica,  ao  mesmo  tempo  em  que  produz  uma  subjetividade 

consumista  também  demanda  sujeitos  consumistas,  e  dessa  forma  reproduz  a 

ideologia dominante.

O consumismo para Bittencourt (2011, p. 104), “pode ser compreendido como 
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uma  atividade  de  se  adquirir  bens  materiais  indiscriminadamente”.  Esse 

comportamento, em geral, é influenciado por determinações externas que modificam 

o gosto do indivíduo de forma compulsiva para determinados produtos, como se o 

ato de adquiri-los proporcionasse por si mesmo o bem-estar tão almejado (Ibid).

Desta  forma,  a  disposição  consumista,  para  o  autor,  subverte  as 

necessidades  naturais  dos  sujeitos  e  as  torna  “uma  experiência  de  satisfação 

incontrolável  de  desejos  estimulados  pelo  próprio  sistema  social  de  difusão 

publicitária das grandes marcas” (Ibid). O que está por trás de todos esses “desejos” 

de obter cada vez mais coisas, é a própria necessidade do capital em se valorizar e 

se multiplicar.

A construção  de  uma  identidade  consumista  é  essencial  para  o  sistema 

capitalista massificar a produção de acordo com as necessidades de reprodução e 

valorização do capital, pois o consumo corresponde à finalização do processo de 

produção. Para Marx (2003a, p. 235), o consumo é também produção. 

A produção é a intermediária do consumo, a quem fornece os elementos 
materiais e que sem ela, não teria nenhum objeto. Por seu lado, o consumo 
é também o intermediário da produção, dando aos produtos o motivo que os 
justifica como produtos. Só o consumo o produto conhece sua utilização. 
[…]  Sem  produção  não  há  consumo;  mas  sem  consumo  também  não 
haveria produção, porque nesse caso a produção não teria nenhum objetivo 
(Ibid).

O que importa realmente ao capital, nas palavras e Padilha (2006, p. 89), “é 

que  as  mercadorias  produzidas  possibilitem  a  realização  do  seu  valor-de-troca, 

independentemente  do  seu  valor-de-uso”.  É  por  isso  que,  cada  vez  mais,  os 

produtos  tornam-se  facilmente  descartáveis,  para  que  novos  produtos  sejam 

consumidos em menos tempo. Além do mais, a diversidade de produtos supérfluos 

(não correspondentes a necessidades essenciais do ser humano) tem crescido a 

cada dia, tomando lugar central na lista dos consumidores. Isso porque é o consumo 

que  cria  a  necessidade  de  nova  produção,  pois  sem ele  não  há  produção  e  o 

consumo reproduz a necessidade (MARX, 2003a, p. 236).

Nesse sentido, o capitalismo é um sistema que precisa sempre aumentar a 
produção  de  mercadorias  em  quantidade  e  variedade,  mas  não  em 
qualidade ou durabilidade. Por isso, independentemente da forma como se 
dá essa produção – se é artesanal,  mecânica ou automatizada –,  sob a 
lógica  do  capital  ela  não  está  mais  ligada  diretamente  às  necessidades 
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humanas (Ibid).

A produção de mercadorias no sistema capitalista,  de acordo com Padilha 

(2006, p. 88-89), é baseada na  produção de excedente, através da exploração do 

trabalho humano que gera mais-valia e lucro, “pois cada trabalhador produz muito 

mais  do  que  precisaria  para  a  satisfação  de suas próprias  necessidades”.  Esse 

excedente é calculado nas necessidades do capital e não do homem, por isso o 

sistema “precisa criar novas necessidades para estimular a demanda e o consumo 

não só de mercadorias como valores-de-uso, mas também com seus respectivos 

valores de troca” (Ibid, p. 89). E como já dito, essas “novas necessidades” muitas 

vezes são fictícias, tem como objetivo simplesmente a reprodução do capital.

Marx (2003a, p. 236-237) coloca que a produção também determina o modo 

de  consumo  das  mercadorias,  tanto  de  forma  objetiva  como  subjetiva,  criando, 

assim, o próprio consumidor. Segundo ele, “a produção não cria somente o objeto 

para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto” (Ibid, p. 137). Segundo o autor,  

“a  produção  motiva  o  consumo  ao  criar  o  modo  determinado  do  consumo,  e 

originando em seguida o apetite do consumo, a faculdade de consumo sob a forma 

de  necessidade”,  as  necessidades  criadas  pela  sociedade  e  as  necessidades 

naturais (Ibid, p. 238). Por isso, cada vez mais os produtos são criados já destinados 

a  um  determinado  público-alvo  –  crianças,  adolescentes,  população  LGBTT’s10, 

religiosos  e  demais  grupos  e  segmentos  sociais.   Esta  relação  deve-se, 

principalmente, ao desenvolvimento da propaganda.  

É por este motivo que alguns autores usam a expressão “Homo Consumens” 

para  designar  a  espécie  humana  no  atual  estágio  da  sociabilidade  humana.  O 

homem, segundo esta concepção,

[…]  se  caracteriza  principalmente  pela  tendência  de  visar  consumir 
avidamente  os  bens  materiais  disponíveis  no  sistema  mercadológico 
vigente,  seguindo de forma irrefletida as disposições coletivas da massa 
social:  esta  é  insuflada  continuamente  pelas  promessas  de  felicidade 
material propagadas pelo discurso publicitário, promotor de uma espécie de 
obrigação moral aos indivíduos para que estes consumam continuamente, 
como forma de se integrarem socialmente em um sistema ideológico no 
qual somente é considerado bem-sucedido materialmente quem consome, 
ou,  mais  precisamente,  quem  consome  os  produtos  legitimados  pelas 
grandes empresas e grandes marcas (BITTENCOURT, 2011, p. 105).

10 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Transgêneros. 
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Nesta lógica, segundo Bittencourt (Ibid, p. 105-106), o fato de adquirir muitos 

bens materiais torna-se uma espécie de terapia contra a angústia, a solidão, e o 

vazio  existencial  gerada  pela  deficiência  de  valor  humano  da  sociedade 

contemporânea,  fonte  de  profundas  depressões  e  “da  ausência  de  um  projeto 

existencial seguro”. Por isso o autor conclui que, 

[…] o ato de comprar seria uma espécie de novo ópio do povo; tal processo 
seria um método de se compensar a extenuação do trabalho fragmentado e 
incapaz  de  fornecer  o  esperado  sentimento  de  realização  pessoal,  as 
ansiedades da mobilidade social, a infelicidade da solidão e o tédio de uma 
vida  desprovida  de  sentido  criativo;  tais  experiências  negativas  de 
insatisfação  tendem a  criar  uma personalidade  dependente  da  elevação 
constante do índice de consumo para que se venha assim a obter estados 
fugazes de prazer (Ibid, p. 106).

As mudanças que correspondem à nova dinâmica de acumulação do capital, 

iniciada  após  a  crise  capitalista  internacional  da  década  de  1970,  alteraram 

significativamente  o  gerenciamento  da  produção,  do  trabalho  e  do  Estado,  bem 

como as formas de dominação social  e  ideológica – conforme visto  no primeiro 

capítulo. Aliado a isso, é possível observar um forte crescimento da tecnologia, da 

comunicação e da publicidade, que tem modificado e influenciado  a produção e o 

consumo  de  produtos  e  serviços,  assim  como  a  construção  da  subjetividade 

contemporânea, da forma como os sujeitos consomem, o que consomem, porque 

consomem, e como esse consumo é encarado. 

Desta  forma é  preciso  considerar  que  o  consumo  ultrapassa  a  dimensão 

econômica  –  a  aquisição  de  produtos  –  e  influencia  a  construção  subjetiva  do 

homem e sua relação com a sociedade – a aquisição de valores e símbolos, e assim 

envolve uma multiplicidade de fatores econômicos, culturais,  sociais,  ideológicos, 

etc.

Observa-se hoje, um grande aumento na produção de mercadorias supérfluas 

e descartáveis sobrepondo-se a produção de bens socialmente úteis, gerando cada 

vez mais lixo ao mesmo tempo em que demanda mais produção e consumo, o que 

provoca, também, degradação dos recursos naturais em uma velocidade nunca vista 

anteriormente.  Outro  exemplo  dessa  “desumanização  do  capital”  é  a  produção 

incessante de desigualdade social,  de formas cada vez mais precárias de vida e 

satisfação das necessidades fundamentais do homem, ao mesmo tempo em que a 
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tecnologia permite hoje produzir mais do que o necessário para toda a humanidade. 

Para Lessa (2006),

A desumanidade do capitalismo não está apenas na desigualdade social. 
Isto  é  a  ponta  visível  do  iceberg.  A desumanidade  está  em  ser  uma 
sociedade na qual o humano não tem lugar – a não ser quando o humano 
pode ser transmutado em mercadoria. Ser uma “coleção de mercadorias” é 
precisamente isso: as relações sociais são primordialmente relações entre 
mercadorias;  as  pessoas  se  encontram  apenas  indiretamente,  pela 
mediação da mercadoria. E, portanto, tudo aquilo que é humano e não pode 
ser convertido em fonte de lucro, está excluído da sociedade. O capitalismo 
é o lar de mercadorias, não das pessoas humanas. (LESSA, 2006, p. 10).

Contraditoriamente, a classe produtora dessas mercadorias é a que menos 

tem acesso a elas. Entretanto, o consumo é parte inerente do sistema de produção 

capitalista (e consequentemente da sociabilidade contemporânea), é a forma como a 

qual os sujeitos satisfazem suas necessidades naturais e também as necessidades 

criadas pela própria sociedade. Assim, constitui-se como uma dimensão necessária 

da vida social contemporânea, sendo impossível estar fora desta lógica11. Não há, 

hoje em dia, uma pessoa que viva completamente isolada do mercado consumidor, 

que possa produzir seu próprio alimento, sua vestimenta e tudo de que necessita 

para sobreviver. 

O  consumo,  portanto,  perpassa  a  vida  de  todas  as  camadas  sociais  da 

população, uns mais e outros menos, visto que a sociedade capitalista, sendo uma 

sociedade de classe, produz em seu seio, desiguais formas de acesso à riqueza 

socialmente  produzida.  Por  isso  é  possível  encontrar,  nesta  mesma  sociedade, 

contradições  como  riqueza  e  ostentação  de  um  lado,  e  do  outro  desemprego, 

miséria  e  fome.  Assim  também  a  ideologia  consumista  da  sociabilidade 

contemporânea está presente em todas as classes, construindo a falsa ideia de que 

o consumo exacerbado é a fonte fundamental da felicidade, construindo, enfim, uma 

subjetividade onde o ter é mais importante do que o ser, ou seja, construindo uma 

subjetividade consumista.

11 Por exemplo, para produzir os alimentarmos é preciso consumir determinados produtos, mesmo 
que se plante o próprio alimento é necessário adubo, sementes, água para irrigação, dentre outros 
recursos. Nem tudo pode ser adquirido por meios próprios, afinal a sociedade capitalista é uma 
organização baseada na propriedade privada dos meios de subsistência.
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2. O PARADIGMA PROIBICIONISTA E A POLÍTICA DE “GUERRA ÀS DROGAS”

O  uso  de  substâncias  psicoativas  não  é  um  fenômeno  da  sociedade 

contemporânea, pode ser encontrado ao longo de toda a história da humanidade, 

como parte importante da relação do homem com a natureza. Sanches (2010, p. 23) 

ressalta que “o uso dessas substâncias acompanha o homem desde os tempos mais 

remotos,  mesmo  antes  do  surgimento  das  primeiras  sociedades  organizadas”, 

servindo tanto  para fins medicinais  quanto religiosos,  culturais  e  como forma de 

prazer12.  Estas  substâncias  foram,  e  são  até  hoje,  fundamentais  para  o 

desenvolvimento  de  remédios,  bebidas  e  outros  produtos  importantes  para  a 

sociedade.  Portanto,  a  verdadeira  função  social  das  políticas  criminais 

desenvolvidas para tratar determinadas drogas na sua condição ilícita encontra-se 

na análise  crítica  e  histórica  desses produtos,  como será  apresentado ao longo 

deste capítulo. Para isso é preciso afastar todos os estereótipos morais, médicos e 

criminosos  e  compreender  que  a  relação  do  homem  como  essas  substâncias 

envolve uma trama de interesses políticos, econômicos e ideológicos. 

Relatos  históricos  demonstram o  uso  de  substâncias  psicoativas  por  uma 

multiplicidade de civilizações e de diferentes formas,  correspondentes à diversas 

culturas e razões. Os povos do Novo Mundo13, segundo Sanches (2010),

[…] conheciam e faziam uso de aproximadamente uma centena de plantas 
psicoativas, dentre as quais, as mais conhecidas são o cacau (Theobroma 
cacao),  o  mate  (Ilex  paraguariensis),  o  tabaco  (Nicotiana  tabacum),  o 
guaraná (Paullinia cupana Kunth); e também uma série de cogumelos do 
gênero Psilocybe, como o peiote (Lophophora williamsii), além das folhas de 
coca (Erythroxylum coca) (SANCHES, 2010, p. 25).

No período da baixa idade média e do Renascimento Comercial europeu, o 

uso dessas substâncias estava presente “na sofisticada culinária da nobreza, nas 

pastilhas e nos xaropes desenvolvidos por médicos e boticários” (Ibid, p. 33). Assim 

12 Na Mesopotâmia o ópio significa alegria e gozo, além de servir como remédios para diversas 
questões (ESCOHOTADO 1998 apud SANCHES 2010, p. 24). “Seu uso sedativo era conhecido e 
difundido entre os babilônicos e os egípcios, e o Papiro de Ebers, datado de aproximadamente 
1.500 a.C., registra uma série de receitas elaboradas com o extrato da dormideira” (Ibid). Quanto a 
Cannabis, seu significado “provém de um tratado chinês sobre remédios para toda sorte de 
mazelas” (ROBINSON 1996 apud SANCHES 2010, p. 24).

13 Como povos do Novo Mundo entende-se as civilizações encontradas no período do mercantilismo 
pelas navegações europeias, principalmente as sociedades que habitavam o continente 
americano e africano.
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como no período Mercantil, onde a comercialização de algumas dessas especiarias, 

como a canela,  o  nós moscada,  o  gengibre,  foram de grande utilidade social  e 

econômica  no  desenvolvimento  comercial  pré-capitalista  da  Europa  Ocidental,  a 

própria igreja católica chegou a lucrar com a venda da cocaína, cobrando impostos 

dos espanhóis sobre sua produção no período colonialista (GALEANO apud D'ELIA 

FILHO, 2007,  p.  76).  Portanto,  é  falsa  a  ideia  de  que  o  uso  de  substâncias 

psicoativas  pela  humanidade  seja  um  fenômeno  da  sociedade  moderna,  pelo 

contrário, essa relação data de muitos séculos e diversos foram os grupos sociais, 

cada qual com suas particularidades, que fizeram uso delas para satisfazer suas 

necessidades.

É relevante dizer que essas substâncias sempre estiveram presentes “nas 

poções  e  unguentos  preparados  por  mulheres”  que  foram  historicamente 

descriminadas como “bruxas”  e “feiticeiras” (SANCHES, 2010,  p.  33),  elas foram 

“perseguidas,  torturadas  e  mortas  durante  os  séculos  em  que  predominou  o 

obscurantismo católico conduzido pelos Tribunais do Santo Ofício”. Isso já sinaliza 

uma forma de discriminação quanto ao consumo de “drogas”14 por determinados 

grupos sociais, estigmatizados por representar uma “ameaça” ao poder vigente. Ao 

mesmo tempo, em outros momentos da história, observe-se que, quando usada em 

nome  de  interesses  elitistas,  essas  substâncias  eram  aceitas  pela  sociedade, 

podendo até mesmo ser valorizada.

O uso da morfina no século XIX, por exemplo, foi fundamental para atenuar 

ou até mesmo aliviar, mesmo que temporariamente, as dores físicas causadas pelos 

ferimentos  das  guerras,  transformando  os  hospitais  e  as  enfermarias  de guerra, 

“antes povoados por gritos e gemidos”, em ambientes tranquilos e silenciosos, “o 

que trazia inestimáveis efeitos na melhora do moral da tropa” (Ibid, p. 45). Naquela 

ocasião, a morfina não era tratada como uma substância prejudicial ao homem e 

não havia interesses que levavam a defesa de sua proibição. 

Foi  a  partir  do  século  XIX  que  as  drogas  passaram  a  ser  sintetizadas, 

industrializadas  e  regularmente  comercializadas:  “a  morfina  (1804),  a  codeína 

(1832), a atropina (1833), a cafeína (1841), a cocaína (1860), a heroína (1883) e a 

mescalina  (1896)”  (Ibid, p.  44)15.  A partir  daí,  a  indústria  farmacêutica  passou  a 
14 A indicação da palavra droga entre aspas – conforme aparecerá em diversas partes do texto – 

pretende evidenciar, ainda mais, uma determinada seleção de substâncias que foram, de forma 
pejorativa, tornadas ilícitas pelas políticas proibicionistas. Essa questão entre drogas consideradas 
licita e ilícitas será apresentada em seções posteriores deste texto.

15 Sanches explica que “a síntese dessas substâncias, o isolamento dos princípios ativos presentes 
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explorar  diversas  substâncias  psicoativas,  transformando-as  em  importantes 

produtos para o capital. 

Escohotado (199816 apud SANCHES, 2010, p. 48) revela que a aspirina e a 

heroína eram “vendidas em um recipiente duplo e conjunto, propagandeadas como 

eficazes  medicamentos  para  toda  a  sorte  de  transtornos”.  Essas  substâncias 

transformaram, junto com a cocaína, “a pequena fábrica de corantes de Friedrich 

Bayer,  fundada  em  1861,  em  um  dos  maiores  gigantes  da  indústria  químico-

farmacêutica  da  atualidade”  (Ibid).  Diversos  fármacos  e  tônicos  compostos  por 

substâncias psicoativas também se tornariam ilustres nesta mesma época, “como o 

haxixe,  a mandrágora e o belenho, que eram vendidos nos Estados Unidos não 

somente nas boticas e farmácias, mas também por via postal” (SANCHES, 2010, p. 

51). A cocaína era comercializada em forma de xaropes e pastilhas, fabricadas por 

grandes laboratórios  (Ibid, p. 49). Além disso, em 1863, o químico italiano Angelo 

Mariani desenvolveu um composto de vinho Bordeaux e extrato de folhas de coca 

que, transformando-o em tônico, ganhou imensa popularidade, tendo o Papa Leão 

XIII no rótulo da embalagem (VARGAS, 200117 apud SANCHES 2010, p. 49). Outro 

produto  que  tinha  em  seu  composto  a  cocaína  era  a  bebida  inventada  pelo 

farmacêutico John Styth Pemberton, em 1886: 

[…] uma espécie de imitação do Vinho Mariani que, oferecida a um boticário 
vizinho, seria misturada com água gaseificada e vendida por 5 cents o copo, 
a princípio apenas em sua pequena Jacob’s Pharmacy. A bebida servida por 
um sifão apresentava então um pouco de teor alcoólico e combinava um 
leve  traço  de  cocaína  e  extrato  de  noz  de  cola.  Seu  nome,  expressão 
sabiamente  propagandística  de  sua  atraente  composição  original,  seria 
conhecida mundialmente como Coca-Cola (Ibid, p. 50).

Isso  demonstra  que,  o  conhecimento  e  a  utilização  dessas  substâncias 

estavam disseminados por diversos setores da sociedade ao logo de muitos anos, 

passando  pelas  tribos  e  civilizações  antigas  aos  mais  respeitados  médicos, 

boticários e alquimistas, e pelas mulheres perseguidas e julgadas como bruxas e 

em plantas já tradicionalmente utilizadas, representou um salto significativo no desenvolvimento 
da indústria farmacêutica, pois era possível obter uniformidade e exatidão nas doses e 
concentrações das substâncias, vale dizer, desses fármacos. Além disso, não era mais preciso 
transportar as imensas massas de produto bruto: afinal, poucos quilos de morfina, cafeína ou 
cocaína equivalem a toneladas de papoula, café ou coca” (2010, p. 44).

16 ESCOHOTADO, A. Historia General de las drogas. Madrid: Editora Espasa Calpe, 1998.
17 VARGAS, E. V. Entre a extensão e a intensidade: corporalidade, subjetivação e uso de “drogas”. 

Tese (doutorado) – UFMG. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2001.
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feiticeiras. 

Além disso, esses relatos demonstram, conforme Soares (2006, p. 15), que 

as substâncias psicoativas “nem sempre foram drogas, isto é, nem sempre foram 

experimentadas  e  definidas  como  o  são  atualmente”.  Segundo  o  autor,  a 

classificação de determinadas substâncias como uma “droga” não tem como base a 

sua  verdadeira  essência,  mas  “correspondem  a  construções  culturais  que  se 

afirmam, politicamente, deslocando pontos de vistas morais alternativos”. Ou seja, a 

utilização  do  termo para  determinar  algumas substâncias  tem relação  com uma 

multiplicidade de interesses políticos, culturais e sociais. Em última instância este 

termo serve para classificar essas substâncias por suas características biológicas. 

Sobre o vocábulo droga, seu significado vem do antigo termo Holandês droog 

que  significa  folha  seca,  fazendo  alusão  à  maioria  das  substâncias  que  eram 

extraídas desse tipo de material. De acordo com Corominas (195418 apud SANCHES 

2010, p. 34), seu valor depreciativo pode “ter surgido da desconfiança em relação 

aos produtos  importados  de  longe  ou mesmo devido  ao sabor  desagradável  de 

alguns medicamentos”, mas para Sanches o “seu uso pejorativo não era corrente”.  

Ele coloca que, segundo Vargas (200119 apud SANCHES 2010, p. 34), “à época de 

seu surgimento, estando associado às especiarias e aos medicamentos, o vocábulo 

droga ainda não estava contaminado pelos valores hostis do preconceito”. Com isso, 

a questão que se coloca é: Como determinadas substâncias que antes eram usadas 

na fabricação de remédios, alimentos e bebidas, com consumo livremente entre a 

sociedade, podem ter se associado hoje a um termo a qual, relacionado com alguns 

grupos sociais representam, na visão moralista-conservadora, um perigo a saúde 

pública e individual?

O  termo  droga,  contudo,  pode  ser  usado  também  para  designar  uma 

multiplicidade  de substâncias  produzidas  hoje  pela  indústria,  principalmente  pela 

farmacêutica,  pois  nem  toda  substância  psicoativa  foi  tornada  ilícita.  Essas 

substâncias seguem, portanto, sendo comercializada e consumida “livremente”, não 

adentrando na lista de substâncias proibidas passíveis de serem combatidas. Isso 

porque, não sendo associadas a minorias populares, sua cultura e estilos de vida,  

como se verá mais a frente, não representaram um perigo à ordem social vigente. 

Exemplo disso, são as substâncias regulamentadas para uso medicinal,  que não 

18 COROMINAS, J. Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana – Vol. II.Madrid: Gredos, 
1954.

19 VARGAS, E. V. op. cit. p. 38
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havendo uma fiscalização permanente, constrói  um enorme mercado clandestino, 

fazendo  parte  de  muitos  estoques  domésticos  (FIORE,  2012,  p.  12).  Esses 

medicamentos estão, há anos, nas listas dos mais vendidos, devido ao “crescimento 

do número de diagnósticos de transtornos mentais diversos” (Ibid). Outro exemplo, 

são as substâncias que não possuem aplicação médica oficial,  como as bebidas 

alcoólicas, os estimulantes (café, chá e energéticos) e o tabaco, e mesmo assim são 

as  substâncias  mais  consumidas  mundialmente  (FIORE,  2012,  p.  12).  Também 

podem ser  incluídos nesta lista  os solventes  e  outros  inalantes como a cola de 

sapateiro,  o  éter  a  benzina  e  outras  substâncias  que  são  consumidas  como 

“psicoativas”,  apesar  de  serem  produzidos  para  outras  finalidades  (Ibid).  E 

finalmente, as drogas psicoativas (maconha, cocaína, heroína, ópio, dentre outras) e 

psicodélicas (principalmente a LSD), que, além de provocar malefícios à saúde do 

homem  quando  usadas  demasiadamente  e  de  forma  “errada”,  tornadas  ilícitas 

provocam uma série de consequências à sociedade.

Desta forma, observa-se que há uma arbitrariedade nas definições políticas e 

culturais  entre  as  substâncias  lícitas  e  ilícitas  produzidas  atualmente.  Essas 

definições correspondem a interesses que vão além da preocupação com a saúde 

dos que fazem uso de “drogas”. Conforme Soares (2006, p. 15), se fosse levado em 

conta o “potencial destrutivo das substâncias, as fronteiras entre o lícito e o ilícito 

seriam outras e variariam conforme as oscilações do saber médico e químico”. Por 

isso,  constata-se  uma  arbitrariedade  existente  na  classificação  das  substâncias 

quanto à sua licitude no país. Assim, essa separação,

[…]  entre  as  drogas  que  são  proibidas  e  as  que  são  toleradas  explica 
porque  convivemos,  hoje,  no  Brasil,  com  as  tragédias  provocadas  pelo 
alcoolismo e o tabagismo, sem que ninguém ouse postular a criminalização 
do consumo, ao mesmo tempo em que continua sendo tabu, por exemplo, o 
debate sobre a descriminalização da maconha (Ibid). 

Por isso, é necessário desnaturalizar os discursos proibicionistas contra as 

“drogas” e compreendê-las como uma substância inserida no processo histórico da 

relação  do  homem  com  a  natureza,  permeada  por  interesses  contraditórios  e 

classistas. O proibicionismo, conforme Fiore (2012, p. 9), “modulou o entendimento 

contemporâneo de substâncias psicoativas quando estabeleceu os limites arbitrários 

para uso de drogas legais/ positivas e ilegais/ negativas”. Portanto, a criminalização 
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ao  consumo  de  “drogas”  é  “o  pior  caminho  para  reduzir  os  danos  do  abuso  e 

controlar o consumo de substâncias que proporcionam prazer” (SOARES, 2006, p. 

15-16).

A  opção  por  abordagens  exclusivamente  repressivas,  as  quais  se 
impuseram  ao  longo  das  décadas,  tem  gerado  um  ciclo  vicioso,  com 
resultados infernais. Atualmente, a despeito – e, paradoxalmente, por conta 
– da criminalização das drogas, temos o pior dos dois mundos: a violência 
do tráfico e da polícia, e o consumo generalizado, frequentemente abusivo 
(Ibid, p. 15). 

Sanches  (2010,  p.  40)  aponta  que,  a  descriminação  quanto  ao  uso  de 

substâncias  psicoativas,  principalmente  a  partir  do  período  Renascentista,  “não 

estavam relacionadas às substâncias ou às plantas especificamente, mas aos seus 

usos e finalidades”. Entretanto, deve-se ir mais além e reforçar a ideia de que essa 

descriminação, na verdade, está relacionada, até hoje, ao comércio e uso da “droga” 

por  determinados  grupos  sociais  considerados  indesejáveis  pela  elite  urbana,  e 

assim,  relaciona-se aos interesses dominantes  em excluir  e  até  mesmo eliminar 

esses grupos através da repressão ao consumo e comércio varejista. 

2.1 A IMPLEMENTAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO PROIBICIONISMO 

O discurso proibicionista contra as substâncias psicoativas tem data recente. 

Conforme demonstra Sanches (2010, p. 51-59), vem dos diversos relatos científicos 

e literários que surgiram na Europa e nos Estados Unidos a partir do século XIX 

sobre os efeitos e consequências de algumas dessas substâncias. Esses relatos 

revelavam as experiências, maravilhas e os perigos proporcionados pelo uso das 

drogas psicoativas. Exemplo disto,  foram os estudos desenvolvidos por Foucault, 

que passou a estabelecer uma relação entre os efeitos do consumo das drogas com 

os processos da doença mental (Ibid, p. 56-59). Pouco tempo depois começaram a 

ser  construídos  e  difundidos  também  os  discursos  moralizantes  acerca  de  tais 

substâncias, influenciando a intervenção do Estado na questão. Porém, em pouco 

tempo fica claro destacar que estas intervenções começaram a apresentar objetivos 

e interesses que ultrapassavam o âmbito da saúde, como se verá adiante.

Antes  disso,  é  importante  resgatar  o  papel  dos  movimentos  puritanos 
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fundamentalistas estadunidenses na consolidação da hegemonia proibicionista por 

intermédio  da  aprovação  de  leis  contra  o  uso  de  substâncias  psicoativas 

(SANCHES, 2010, p. 42-43). 

Desde o fim da guerra civil americana (1861-65) começaram a se organizar 
grupos aglutinados em torno das igrejas e associações protestantes que 
clamavam por ações do governo para coibir a produção, o comércio e o uso 
de substâncias psicoativas, incluindo o álcool (D'ELIA FILHO, 2007, p. 81). 

Essas leis buscavam agir sobre os costumes dos chineses que trabalhavam 

na construção de linhas férreas em São Francisco durante a corrida do ouro na 

Califórnia,  proibindo e condenando o uso do ópio e seus derivados (SANCHES, 

2010, p. 42)20. Desaprovado e temido pelos puritanos, o uso do ópio nos Estados 

Unidos era restrito aos guetos chineses, o que potencializava os discursos contra a 

“droga”  e  seus  usuários.  Propagandeava-se  “que  os  amarelos  eram  uma  raça 

inferior,  cujos  hábitos  diabólicos  ameaçavam  a  contaminar  a  população  wasp 

(branca, anglo-saxã e protestante, na sigla em inglês) norte-americana” (Ibid, p. 67). 

Essa  discriminação  se  intensificou  a  partir  das  “disputas  entre  os  trabalhadores 

sindicalizados e os migrantes irregulares” (Ibid). Para o autor, 

[…] passado o boom de crescimento, a força de trabalho ordeira e barata 
começava  a  incomodar  os  trabalhadores  americanos.  Durante  todo  o 
período de confronto, que se estendeu até a segunda década do século XX, 
são articulados uma série de movimentos contra esse povo, que resultaram 
em perseguições e linchamentos, sendo frequentes propagandas em jornais 
e em panfletos que instavam a população contra os amarelos (SANCHES, 
2010, p. 67-68).

Conforme Escohotado21 (apud SANCHES, 2010, p. 68) “essas motivações de 

cunho racista também foram o móvel para a aprovação da ‘Lei de Exclusão dos 

Chineses’ em 1882”, que restringia a entrada de chineses nos Estados Unidos, a 

não ser se este pudesse comprovar que estava a passeio, o que era garantido por 

meio de uma certificação emitido pelo governo chinês (LEE, 2002 apud SANCHES, 

p. 68). Alguns anos depois, o senado do estado da Califórnia produziu “um dossiê 

20 Segundo Escohotado (1994 apud SANCHES, 2010, p. 60) o consumo de ópio na China é um 
costume que data “do final da Idade Média europeia, por volta do século IX quando tinha seu uso 
popularizado não somente como fármaco, mas também como alimento: existiam nessa época 
diversas receitas de doces elaborados com o suco da papoula”.

21 ESCOHOTADO, A. op. cit. p. 38
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sobre  os  impactos  sociais,  morais  e  políticos  da  imigração  chinesa”,  onde 

apresentavam como justificativas de caráter sanitário para exclusão do povo chinês, 

fazendo referência aos riscos “de contágio do hábito de fumar ópio” (SANCHES, 

2010, p. 69). Não satisfeito, é aprovada no mesmo ano “pelo congresso da Califórnia 

uma lei que proibia a importação de ópio por chineses, e em 1890 é aprovada uma 

lei  federal  que  limita  o  preparo  de  ópio  para  fumar  a  cidadãos  americanos” 

(Escohotado199822 apud SANCHES, 2010, p. 69).

Difundida  no  mundo  inteiro,  essa  substância  era  muito  consumida, 

principalmente na Europa, e não havia, até então, nenhum tipo de perseguição. Seu 

uso, “era um costume socialmente respeitado, e somente os excessos — como hoje 

acontece com o alcoolismo — eram censurados”  (SANCHES,  2010,  p.  43).  Isso 

demonstra que, a questão era mais a presença inconveniente dos chineses do que o 

consumo  da  substância,  além  do  mais,  outros  interesses  de  ordem  econômica 

entravam em jogo, transbordando com a Guerra do Ópio. 

De acordo com D'Elia Filho (2007, p. 77), o livre comércio dessas substâncias 

foi  o  primeiro motivo para as “guerras” e disputas que envolviam a questão das 

drogas.  Segundo o autor, os ingleses obtinham muitos lucros “com o fomento da 

produção de ópio na costa oriental da Índia e, especialmente com a exportação do 

produto para a China” (Ibid). Com isso, quando o imperador chinês Lin Tso-Siu, ao 

que tudo indica, em nome da saúde pública chinesa, destruiu um carregamento de 

1.300 toneladas da substância, ficou declarada a primeira guerra da Inglaterra contra 

a China (Ibid). A França também “realizou seus lucros com a importação, produção e 

venda de ópio na Indochina, onde tinha, desde 1899, o monopólio estatal daquelas 

atividades”,  e  por  isso  participou  da  segunda  guerra  do  ópio  em  1856  (D'ELIA 

FILHO, 2007, p. 78).

Isso revela que,  enquanto  o  ópio era  motivo  de “guerra civil”  contra seus 

usuários no território americano, fora dali as disputas eram travadas em nome da 

livre  circulação  desta  mercadoria.  Contudo,  como  se  verá  mais  a  frente,  essas 

divergências de opiniões entre as nações irão aproximar interesses em comuns.

A utilização de um discurso como o do “problema do ópio” na China, da 
percepção  por  parte  das  autoridades  e  do  governo  chinês  de  que  o 
consumo de ópio atingia níveis preocupantes nas últimas décadas do século 
XIX e início do século XX, com todos os malefícios decorrentes tanto para a 

22 ESCOHOTADO, A. op. cit. p. 38
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saúde  quanto  para  a  ordem públicas,  foi  capital  para  a  constituição  do 
processo internacional de criminalização das “drogas” (SANCHES, 2010 p. 
60).

Entretanto, para D'Elia Filho (2007, p. 81), “foi nos EUA que a proibição se 

transformou e até hoje o é, por diferentes razoes, em prioridade política, temperada 

e mascarada pelo conservadorismo da moralidade e dos bons costumes”. Em 1914, 

surgem  as  primeiras  leis  norte-americana  de  restrição  ao  uso  de  substâncias 

psicoativas,  como  a  Lei  Harrison:  “primeira  legislação  federal  estadunidense  de 

combate ao uso (recreativo) e comércio de opiáceos e cocaína” (SANCHES, 2010, 

p.  69).  Essas  Leis  tinham  como  objetivo  principal,  atingir  não  só  a  população 

chinesa, mas também os negros que viviam no país. 

Em  fevereiro  de  1914,  enquanto  eram  debatidos  os  detalhes  da  Lei 
Harrison,  o doutor Edward Huntington Williams publica um artigo em um 
jornal de grande circulação nacional onde trata dos ‘malefícios’ causados 
pelo uso de cocaína entre os negros do sul. O impactante texto de Williams 
foi mais um adendo às constantes vinculações entre o uso de cocaína como 
causa  de diversos  atos criminosos  cometidos pelos negros sulistas,  que 
serão, conforme Escohotado (1994), as justificativas para a proibição dessa 
substância nos Estados Unidos (Ibid).

Esses atos referem-se, na visão de Hamilton Wright23, aos crimes cometidos 

contra as mulheres e crianças brancas, como o estupro; assim também aos crimes 

de  espancamentos  e  assassinatos  (SANCHES,  2010,  p.  70).  Para  ele,  essas 

substâncias provocavam, na população negra, “alucinações e delírios; aumento da 

coragem;  tendências  homicidas;  resistência  a  choque;  e  melhora  da  pontaria” 

(199424 apud SANCHES, 2010, p. 70). O doutor Williams associava o uso dessas 

substâncias “às tendências homicidas apresentadas pelos negros”, e segundo ele, o 

negro “imagina que houve pessoas insultando-o e abusando dele,  e  isso muitas 

vezes incita ataques homicidas a vítimas inocentes e desprecavidas” (Ibid). 

Importante ressaltar que, esses “relatos” focam, apenas, no comportamento 

dos  negros,  como se  o  efeito  da  substância  aflorasse  uma espécie  de  “instinto 

violento  preexistente”.  Esses escritos  serviram somente  para  incitar  a  população 

23 Médico e “importante articulador das políticas sobre ‘drogas’ nos EUA e um dos maiores 
personagens na condução da criminalização mundial dessas substâncias” (ESCOHOTADO, 1994 
apud SANCHES, 2010, p. 70).

24 WILLIAMS, E. H. Negro cocaine "fiends" - new southern menace. The New York Times, February 
8, 1914. Disponível em: http://www.druglibrary.org/schaffer/. Acesso em: 21/05/2009.
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contra os negros,  numa sociedade que já os segregava durante décadas.  Desta 

forma,  a  população  negra  tornou-se  o  principal  alvo  da  discriminação  pelo 

envolvimento com substâncias psicoativas.  Para Sanches (2010, p. 70), “a proibição 

do comércio e do uso não-médico (recreativo) de cocaína nos Estados Unidos foi 

uma política racial de exclusão, de segregação”. 

Outra substância com destino similar foi  a maconha,  que em meados dos 

anos 1920 tornou-se também “uma das principais ameaças à moral e à saúde dos 

americanos” (ESCOHOTADO, 199825 apud SANCHES, 2010, p. 73). Isso deve-se a 

associação desta substância com os imigrantes mexicanos que viviam nos EUA, 

evidenciando mais uma vez a estratégia de exclusão racial da política americana. O 

uso da maconha nessa época, 

[...] estava difundido principalmente entre os mexicanos, que migravam para 
os  EUA durante  o  início  do  século  XX  para  trabalhar  em  lavouras  de 
algodão  e  em  campos  de  beterraba,  principalmente  nos  estados  do 
Colorado, Michigan e Montana (MUSTO,197226 apud SANCHES, 2010, p. 
73).

O uso  da  substância  até  a  grande  depressão  não  era  considerado  uma 

questão de saúde,  nem mesmo de segurança,  pois  não havia provas científicas 

plausíveis contra ela, o problema estava com os mexicanos (ESCOHOTADO 199427 

apud SANCHES, 2010, p. 73). Com o desemprego gerado pela crise, os imigrantes 

mexicanos tornaram-se uma presença indesejável  nos EUA, onde construía-se a 

ideia da necessidade de “preservar o modo de vida americano, evitando misturas 

com raças inferiores, que redundariam no suicídio da Raça”, (MUSTO, 197228 apud 

SANCHES, 2010, p. 73). 

Esta  ideologia  estava  associada  estritamente  ao  uso  da  maconha  pelos 

mexicanos,  acusados de cometerem diversos crimes sob o efeito  da  substância 

(SANCHES, 2010, p. 74). Não por consciência eram as mesmas acusações ditas 

contra os chineses e os negros (Ibid). Desta forma, diante da “ameaça” apresentada, 

era  preciso,  aos  olhos  do  Estado  racista,  xenófobo  e  opressor,  manter  esta 

população distante e controlada, instaurando-se no país uma verdadeira campanha 

contra os mexicanos (Ibid). 

25 ESCOHOTADO, A. op. cit. p. 38
26 MUSTO, D. F. The History of the Marihuana Tax Act of 1937. Arch. Gen. Psychiat. Vol.26, 1972. 
27 ESCOHOTADO, A.. Drogas: de los orígenes a la prohibición. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
28 MUSTO, D. F. op. cit. p. 45
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Mais uma vez, o uso de “drogas” torna-se uma desculpa contra a população 

empobrecida imigrante, que de alguma forma passou a representava uma “ameaça” 

aos interesses dominantes. Além do mais, a difusão desta ideologia serviu também 

para  dividir  a  classe  trabalhadora,  minando  as  possibilidades  de  luta  contra  a 

exploração do capital e incitando ódio entre os diferentes grupos.

Para barrar o livre plantio do cânhamo29 bem como a circulação e o consumo 

da maconha nos estados norte-americanos, sem esbarrar na soberania dos estados 

por meio de uma lei proibicionista federal, foi preciso criar “uma lei de taxação da 

transferência da maconha”, ou seja,

[…] o porte da planta somente seria autorizado mediante a apresentação de 
selos federais que comprovassem o pagamento do imposto. Imposto que 
seria burocraticamente inviabilizado, colocando definitivamente a maconha 
na ilegalidade e os mexicanos na mira dos oficiais (MUSTO, 197230 apud 
SANCHES, 2010, p. 76).

Diante  disto,  tem-se  uma apropriação  do  plantio  e  da  comercialização  da 

substância  pelos  poderosos  –  que  podiam  pagar  os  impostos  e  enfrentar  a 

burocracia americana – e adentram no circuito do comércio ilegal. As consequências 

desta política foram, e são até hoje, a criminalização dos pequenos produtos e dos 

comerciantes varejistas, que não por acaso são representados pela população mais 

pauperizada e “excluída”.

Por  isso,  também  o  uso  dessas  substâncias  como  formas  medicinais  foi 

deixado de lado, até que em 1919, segundo Escohotado (199831 apud SANCHES, 

2010, p. 72), quando F. Richardson em seu discurso de posse, ao assumir a direção 

do primeiro  órgão de fiscalização de “drogas”  estadunidense (a National  Control 

Board,),  proferiu  que tinha autorização para “revogar  a autoridade de médicos e 

farmacêuticos no que toca à lidar com drogas e dispensá-las aos adictos”. Com isso, 

“os  médicos  que  tentassem  resistir  à  restrição  imposta  pelo  Estado  a  suas 

terapêuticas, acabariam por ter a mesma sorte  comum aos traficantes: a prisão” 

(Ibid).  Assim,  inicia-se  o  longo  processo  proibicionista  contra  as  substâncias 

psicoativas e principalmente a quem dela fizer uso, seja para qual  finalidade for. 

29 Cannabis Sativa, o cânhamo é uma planta nativa da Ásia, região entre a China e o Turquestão 
(SANCHES, 2010, p. 24), é a planta originária da substância popularmente conhecida como 
Maconha.

30 MUSTO, D. F. op. cit. p. 45
31 ESCOHOTADO, A. op. cit. p. 38
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Segundo o autor:

[…]  o  uso  médico  dessas  substâncias  (tanto  do  ópio  e  seus  derivados 
quanto  da  cocaína  e  de  todas  as  demais  ‘drogas’),  a  exemplo  do  que 
ocorreria alguns anos mais tarde em todo o mundo, foi progressivamente se 
esvanecendo.  Os  proibicionistas,  ainda  que  tivessem  previsto  a 
possibilidade  da  prescrição  médica  dessas  substâncias,  foram  pouco  a 
pouco minando-a (SANCHES, 2010, p. 72).

Desta forma, percebe-se que o ópio, a cocaína e a maconha representam um 

conjunto  de  substâncias  principais  para  conceituar  o  termo  “droga”,  de  forma 

pejorativa  e  criminalizadora,  associando-as  a  grupos  da  classe  trabalhadora 

excluídas  da  divisão  social  da  riqueza,  e  por  isso  devem  ser  exterminadas  do 

convívio social. Na visão dominante estes representam um perigo à ordem. 

Essa  política  demonstra  “que  não  se  tratava,  de  forma  alguma,  de  uma 

medida jurídico-legal com objetivos atinentes às demandas sanitárias, à proteção da 

saúde pública” (Ibid, p. 77). Pelo contrário, estas medidas de cunho racista, iniciadas 

através  do  discurso  proibicionista  engendrado  pelos  EUA  contra  a  classe 

trabalhadora imigrante e a população negra, representam, na verdade, uma política 

generalizada de exclusão, criminalização e extermínio da população mais pobre. 

Os estereótipos morais e médicos, presentes desde o início das políticas de 
proibição  no  território  americano,  apresentavam  um  alvo  seleto,  que 
associava  substâncias  perigosas  às  classes  perigosas,  colocando  sob 
suspeita toda uma faixa da população que, por seus hábitos e sua pobreza, 
já costumava ser vigiada e controlada pelos aparatos repressivos do Estado 
(D'ELIA FILHO, 2007, p. 83).

A população,  sobre  a  qual  se  faz  referência,  encontra-se  até  hoje  como 

principal alvo da “Guerra às Drogas”, acusada de ser a portadora da violência e da 

criminalidade  urbana.  Essa  associação  entre  a  condição  de  ilegalidade  de 

determinadas drogas às populações pobres e imigrantes “criava a possibilidade de 

controle destas populações, sob a justificativa de combate ao tráfico” (Ibid). Dessa 

forma, concluir que há muitos elementos por trás de toda a repressão moralista às 

“drogas” se torna uma tarefa mais fácil, afinal, esta repressão carrega interesses que 

vão além do combate ao comércio e consumo das “drogas”. 

A  internacionalização  do  paradigma  proibicionista  deve-se  a  uma 
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multiplicidade de fatores, sociais, culturais, ideológicos e principalmente econômicos. 

Tal iniciativa surgiu a partir da questão do “problema do ópio” enfrentado pela China, 

movendo todas as nações sob a liderança dos EUA (SANCHES, 2010, p. 79). Os 

partidários  do  proibicionismo  defendem  que  tal  medida  surgiu  a  partir  de  uma 

tomada de consciência gradual e consensual “sobre os problemas causados pelo 

consumo de determinadas substâncias psicoativas” (Ibid). Entretanto, apesar de os 

argumentos  referentes  aos  riscos  e  malefícios  que  o  uso  de  determinadas 

substâncias provocaria à saúde terem tomado a frente de todo o debate, estes não 

eram os únicos, nem os principais fatores determinantes. 

Assim  como  a  gênese  da  proibição  das  “drogas”  nos  EUA não  está 
relacionada a resolução problemas sanitários, a constituição da proibição 
internacional  das  drogas,  que  se  deve  em  grande  parte  às  pressões 
estadunidenses,  parece ter sido resultado de um jogo mais complexo de 
forças (Ibid).

A intolerância aos imigrantes chineses nos EUA provocou grande violência 

policial  e  social,  fazendo  com  que  as  relações  comerciais  entre  EUA e  China 

ficassem abaladas  (SANCHES,  2010,  p.  79).  Como  resposta  a  isso,  o  governo 

chinês estabeleceu um embargo comercial aos produtos norte-americanos, o que 

gerou,  grande  prejuízo  para  o  “país  que  começava  a  se  firmar  como  potência 

industrial  mundial  e  que  exigiria  uma  urgente  estratégia  diplomática”  (Ibid).  A 

proposta de uma reunião internacional para debater a regulamentação do comércio 

de  ópio  e  propor  medidas  que  visem  ajudar  a  China  no  combate  ao  uso  da 

substância,  conforme Sanches (2010, p.  79-80) partiu do bispo Charles Brent da 

igreja anglicana em Manila, por meio de uma carta enviada ao presidente dos EUA 

Theodore Roosevelt. Segundo ele, “Roosevelt entendeu ser esta uma boa ocasião 

para reatar as relações comerciais com a China, que por sua vez também tinha 

interesses pela iniciativa” (Ibid, p. 80). A partir daí, surgiram as negociações entorno 

da proibição de substâncias psicoativas, que aos poucos foram movendo os outros 

países.

Dessa iniciativa nasceu a Comissão de Xangai, formada em 1909 em uma 

reunião da Liga das Nações (entidade que posteriormente formaria a Organização 

das Nações Unidas – ONU) para tratar da questão do ópio (D'ELIA FILHO, 2007, p. 

79). Desta reunião saiu algumas deliberações que, segundo Sanches (2010, p. 80-
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81), não passou de recomendações que dava margem a diferentes interpretações. 

Isso  porque  ainda  não  existia  um consenso  internacional  sobre  os  “perigos”  do 

comércio e do consumo de substâncias psicoativas, bem como da necessidade de 

sua proibição. 

As resoluções acordadas pela Comissão “referiam-se, especialmente, ao ópio 

fumado, sendo que os alcalóides dele derivados, tais como a heroína, a morfina e a 

codeína, permaneciam fora das recomendações restritivas” (D'ELIA FILHO, 2007, p. 

79). Escohotado (199832 apud SANCHES, 2010, p. 80) revela que, “as delegações 

européias, de maneira geral,  não conseguiam entender os motivos pelos quais o 

mais  antigo  e  utilizado  remédio  estava  sendo  acusado  de  ser  uma  substância 

maligna, degradante e imoral”. Além do mais, diversos países da Europa obtinham 

lucro com este comércio.

Contudo,  a  Comissão  de  Xangai  foi  a  primeira  iniciativa  internacional 

proibicionista, apesar de não representar uma resolução efetiva para a questão que 

começava  a  se  apresentar.  Mas  esta  articulação  internacional  só  estava  se 

iniciando,  e  em  pouco  tempo  outras  reuniões  e  acordos  internacionais  se 

desenharam.

A  Política  de  Drogas  dos  Estados  capitalistas  contemporâneos  se 

internacionalizou e se estabeleceu de forma proibicionista a partir da Convenção de 

Haia  em  1912,  sob  liderança  dos  Estados  Unidos,  interessada  em  frear  o 

desenvolvimento inglês  e barrar  o  monopólio  do mercado chinês (D'ELIA FILHO 

2007, p. 78-80). A Convenção tinha como finalidade ratificar a proibição acordada na 

Comissão de Xangai  através do apelo  moralista  estadunidenses de resgate  aos 

bons costumes (Ibid). Conforme visto anteriormente, a intenção americana era, na 

verdade,  estabelecer  acordos  internacionais  que  pudessem  legitimar  suas  leis 

internas contra o uso de substâncias psicoativas por determinados grupos.

Apesar da resistência das outras nações, outras substâncias além do ópio 

foram  acrescentadas  nas  resoluções  aprovadas,  “dando  início  ao  controle 

internacional das drogas” (D'ELIA FILHO, 2007, p.80).

Prejudicados  com  a  proibição  do  comércio  de  ópio,  os  ingleses 
condicionaram sua participação na Convenção de Haia à inclusão de outras 
substâncias no temário do evento,  tais como os derivados do ópio e da 
própria cocaína, fazendo com que o ônus econômico da proibição recaísse 

32 ESCOHOTADO, A. op. cit. p. 38
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também sobre outros países, a exemplo da Alemanha, Holanda e França, 
que  comercializavam  a  cocaína  através  da  emergente  indústria 
farmacêutica (Ibid). 

Essa “ousadia” inglesa representou, ao mesmo tempo, prejuízo para uns e 

solução para outros. Segundo Sanches (2010, p. 82), a “inusitada proposta inglesa 

foi prontamente apoiada pela delegação estadunidense”, possibilitando ao governo 

norte-americano reafirmar sua legislação antidrogas sem desrespeitar os princípios 

constitucionais,  pois  podia  se  ancorar  no  acordo  internacional  de  proibição  do 

comércio de ópio, seus derivados, e também da cocaína. 

A maior  vitória  da  Convenção  foi  estabelecer  que  aos  países  signatários 

editassem leis e regulamentações de restrição a venda e uso de morfina, cocaína e 

seus respectivos derivados,  bem como suas utilidades com fins médicos, exceto 

quando houver  outras disposições legislativas e regulamentares sobre o assunto 

(INTERNATIONAL OPIUM COMMISSION,  191233 apud  SANCHES,  2010,  p.  82). 

Entretanto, essa vitória não foi possível de ser imediatamente realizada. 

Por ser a maior prejudicada pelas propostas da Convenção, a Alemanha fez 

aprovar  algumas cláusulas que possibilitaram postergar a  entrada do acordo em 

vigor  (SCHEERER,  199334 apud  SANCHES,  2010,  p.  82),  condicionando  sua 

validade  à  aprovação  de  todas  as  nações  da  Europa  e  da  América 

(INTERNATIONAL OPIUM COMMISSION, 191235 apud SANCHES, 2010, p. 82). E 

ainda ficou aprovado que,  até o final  do presente ano, todas as nações deveria 

ratificar  o  acordo  em  documento  separado,  “caso  contrário  seria  necessária  a 

reunião de outra conferência” (Ibid, p. 83).

A  delegação  alemã  certamente  antevia  a  falta  de  articulação  dos 
proibicionistas,  notoriamente  dos  estadunidenses  e  dos  ingleses,  em 
persuadir as demais nações do mundo sobre a relevância do “problema das 
drogas” e sobre a premente necessidade de proibi-las: além de não ratificar 
a Convenção de 1912, a expressiva maioria dos países não acudiu às duas 
subseqüentes reuniões realizadas em Haia nos anos de 1913 e 1914. A 
última  Conferência  terminou  poucas  semanas  antes  do  assassinato  do 
arquiduque Francisco Ferdinando, evento que deflagrou a Primeira Guerra 
Mundial  e  que  acabou  por  adiar  ainda  mais  a  discussão  sobre  o 
proibicionismo (SANCHES 2010, p. 83).

33 INTERNATIONAL OPIUM COMMISSION. International Opium Convention. Haia,1912. Disponível 
em: http://www.vilp.de.

34 SCHEERER, S. Estabelecendo o controle sobre a cocaína (1910-1920). In: GONSALVES, O. D.; 
BASTOS.F.I. (org.) “Drogas é legal? Um debate autorizado”. Rio de Janeiro: Imago, 1993.

35 INTERNATIONAL OPIUM COMMISSION. op. cit. p. 50
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Assim, a deflagração da Primeira Guerra Mundial, conforme relata D'Elia Filho 

(2007,  p.81),  “atrasou por  dez anos a validade da convenção que,  somente  em 

1921,  entra  em  vigor,  criando-se  a  Comissão  Consultiva  do  Ópio  (e  demais 

'substâncias nocivas')”. A proibição só passou a ser eficiente, segundo o autor, após 

a Segunda Guerra Mundial,  além do mais, a reação as resoluções aprovadas foi 

diferente em cada país, devido as particularidades de interesses desses Estados 

(Ibid, p. 80-81).

Com esse atraso, a proibição ao comércio e consumo de “drogas” ficou a 

cargo da política de cada país, mas já se desenhava desde então, as articulações 

em torno das ideias proibicionistas. Sem falar que, esse tempo foi importante para 

os proibicionistas reforçarem em seus territórios os estereótipos morais e criminosos 

que futuramente justificariam, com ainda mais força, a necessidade de uma política 

de “combate às drogas” internacionalmente.

Conforme Rodrigues (200336 apud D'ELIA FILHO, 2007, p. 82), a assinatura 

do Convênio de Haia foi uma estratégia do governo norte-americano para pressionar 

a aprovação de leis nacionais que proibissem as “drogas”. Para isso, conforme visto 

anteriormente, foi crucial o apoio do movimento conservador puritano, construindo e 

difundindo os estereótipos da figura do traficante e do viciado. Esse “processo de 

etiquetamento e seleção das classes perigosas foi tradicionalmente acompanhado 

pela associação entre determinadas drogas e grupos sociais” (Ibid). 

No plano internacional, segundo Sanches (2010, p. 83), com o fim da Primeira 

Guerra,  os  proibicionistas  aproveitaram  o  Tratado  de  Versalhes  em  1919  para 

“cumprir as condições propostas pela delegação alemã na Conferência Internacional 

do Ópio”, adicionando e ratificando as resoluções da Convenção.  Com isso, o artigo 

295 do Tratado de paz estipulava que:

As Altas Partes Contratantes que ainda não firmaram ou que firmaram mas 
não ratificaram a Convenção do Ópio, assinada em Haia em 23 de janeiro 
de 1912, concordam com a entrada em vigor da presente Convenção e, 
para esse fim, em adotar imediatamente a legislação necessária, num prazo 
de doze meses a contar da data de entrada em vigor do presente Tratado. 
Dessa  forma,  convém  que  na  ratificação  deste  Tratado,  no  caso  das 
potências que ainda não tenham ratificado a Convenção do Ópio, dever-se-
ia  considerar  esta,  em  todos  os  aspectos,  equivalente  à  ratificação  da 
Convenção (UNODC, 200837 apud SANCHES, 2010, p. 83).

36 RODRIGUES, Thiago. Narcotráfico: uma guerra na guerra. São Paulo: Desativo, 2003.
37 UNODC (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME). World Drug Report. Malta: United 
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Portanto, “em 1919 mais de sessenta países compulsoriamente ratificaram a 

Convenção de Haia” (Ibid p. 84).  “Foi  assim que boa parte do mundo se viu na 

obrigação  de  editar  legislações  que  proibissem  o  uso  não  médico  dessas 

substâncias psicoativas”  (SANCHES, 2010,  p.  84).  A partir  de então,  os saberes 

médicos passaram a ser requisitados a se pronunciar,  principalmente nos países 

onde o “problema da droga” ainda não havia sido debatido, mas que mesmo assim 

tiveram que assinar o tratado (Ibid). Essa adesão compulsória a política de proibição 

às drogas demonstra, mais uma vez, que a questão passa por diversos interesses, 

muito longe do âmbito da saúde pública, e atrelada, na realidade, aos interesses 

imperialistas estadunidenses. 

Os elementos, apresentados até aqui, evidenciam que o discurso da proibição 

das “drogas”,  agora no âmbito  internacional,  responde a interesses diversos,  em 

última instância justifica-se por meio do apelo à saúde da população. Exemplo disso, 

foi  a maneira como as “drogas” foram incorporadas nos tratados internacionais a 

partir da Comissão de Xangai – como forma de impedir o crescimento econômico de 

determinadas nações ou de partilhar o ônus do proibicionismo. Conforme Sanches 

(2010, p. 84), os saberes médicos foram e são, até hoje, “insuficientes para justificar 

a proibição internacional das “drogas” e, em todo o caso, foram desnecessários à 

sua imposição”.

Apesar  de  já  conquistada  a  proibição  no  âmbito  jurídico-legal 

internacionalmente,  ainda  era  preciso  internacionalizar  o  discurso  proibicionista 

contra as “drogas” e convencer as demais nações que se comprometeram com seu 

combate sobre os efeitos negativos de tais substâncias. Para isso os proibicionistas 

“através  da  massiva  divulgação  de  'achados'  científicos  ou  pura  expressão  do 

preconceito”, fortaleceram terrorificamente a imagem do inimigo “vinculando o uso 

de drogas a rebeldia juvenil dos movimentos de contestação da ordem e da moral 

vigentes, como os dos 'flower powers' hippies, da contracultura e de maio de 68”, 

bem como aos militantes comunista,  “alçando o tráfico de drogas à categoria de 

inimigo por excelência das sociedades democráticas” (Sanches, 2010 p. 86).

Para Fiore (2012), a Convenção Única sobre Entorpecentes, que ocorreu em 

1961  sob  a  coordenação  da  ONU  e  a  liderança  norte-americana,  foi  então  a 

Nations publication, 2008. Disponível em: www.unodc.org.
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responsável  por  implementar  mundialmente  o  paradigma  proibicionista  no  seu 

formato atual. Ainda de acordo com esse autor, este paradigma é composto por duas 

premissas fundamentais: 

A primeira delas informa que o consumo dessas substâncias é uma prática 

danosa  ao  ser  humano,  podendo  levar  a  comportamentos  perigosos  e  a 

dependência, e por isso deve ser proibido pelo Estado. O discurso profanado é de 

que o uso dessas “drogas” provoca graves consequências à saúde em geral, como a 

intoxicação acidental (overdose), podendo levar, inclusive, à morte. Esta premissa 

sugere que não há quantidade segura para o consumo dessas substâncias, além do 

mais, esta provoca grave dependência devido à sensação prazerosa que ela gera, 

podendo induzir a repetição ou até mesmo ao consumo de outras substâncias mais 

potentes.  Com  isso,  entende-se  que  o  consumo  da  “droga”  leva  a  perda  do 

autocontrole  e  impede a  capacidade  de  livre  escolha do  ser  humano.  “Além da 

dependência,  elas  potencializam  outros  transtornos  mentais  graves,  como 

depressão,  psicose  e  esquizofrenia”,  podendo  também  provocar  atitudes 

inconsequentes  e  violentas.  Enfim,  o  consumo  dessas  substâncias  provocaria 

“graves  consequências  sociais,  como  o  comportamento  descontrolado  e  a 

deterioração dos laços sociais” (FIORE, 2012).

A  segunda  premissa  delega  ao  Estado  o  papel  de  combate  essas 

substâncias,  de  modo  a  proibi-las  e  criminalizar  sua  circulação  e  consumo, 

impedindo sua produção e comércio. Para isso, o mesmo possui “legitimidade para 

perseguir e punir quem as produz, vende ou consome” (Ibid).

Essas premissas não se basearam em estudos e pesquisas aprofundadas na 

área médico-biológica sobre o efeito de tais substâncias no homem, pelo contrário, 

se formularam a partir de uma observação reducionista do tema, calcada em ideias 

racistas, xenofóbicas e equivocadas de determinadas figuras públicas como políticos 

e influentes. Contudo, essas observações foram “suficientes” para o pensamento 

conservador – predominante – afirmar sobre os danos e potências de tais “drogas” 

para os indivíduos e a sociedade, e com isso, justificar que caberia ao Estado proibi-

las e combatê-las. 

Se procurarmos as razões declaradas para a proibição da circulação dessas 
mercadorias tão peculiares que são as “drogas”, as encontraremos ainda 
hoje vinculadas a questões de saúde. Nos manuais brasileiros de direito 
penal  os crimes relacionados às drogas (porte  e tráfico)  são justificados 
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como  medidas  de  proteção  ao  bem  jurídico  da  saúde  pública.  Essa 
concepção de proteção à saúde, que, como vimos, foi antes fruto de uma 
imposição moral do que propriamente uma necessidade sanitária, carrega 
as  marcas  de  sua  artificialidade.  E  não  somente  por  deixar  livres  da 
proibição substâncias tão ou mais nocivas à saúde quanto as proscritas, 
como álcool e o tabaco, por exemplo (SANCHES, 2010, p. 98).

Fiore  (2012,  p.  13)  ainda  questiona  a  condição  de  dependência  que  a 

premissa  proibicionista  apresenta  quanto  ao  consumo  de  “drogas”,  onde  “os 

indivíduos perderiam sua capacidade de livre escolha”. Para ele, “mesmo que se 

reconheça que a dependência é um quadro dramático, a incapacidade de julgarmos 

é  controversa”,  além  do  mais,  a  questão  da  dependência  é  insuficiente  para 

“justificar a supressão do direito de escolha de outros indivíduos” (Ibid). Entretanto, 

os acordos internacionais e as políticas de “drogas” não se baseiam primordialmente 

nas  análises  científicas  das  substâncias,  mas  sim  em  interesses  sociais  e 

econômicos dos diversos grupos dominantes.

Defendida e patrocinada pelos EUA, a Convenção Única sobre Entorpecentes 

estabeleceu um modelo classificatório para as drogas e suas plantas, onde o critério 

era  “o  potencial  de  abuso  e  suas  aplicações  médicas”  (FIORE,  2012,  p.  10).  A 

primeira lista era composta justamente pelas principais substâncias-alvo da política 

proibicionista: a heroína, a cocaína e a maconha, segundo o autor (Ibid). Com isso, o 

proibicionismo  passou  a  ser  a  ideologia  dominante  presente  no  entendimento 

contemporâneo  sobre  as  substâncias  psicoativas,  estabelecendo  os  parâmetros 

entre a legalidade e a ilegalidades.

O  resultado  da  convenção  foi  um  protocolo  assinado  pelos  países 

participantes em 1972 – onze anos depois –, que originou a chamada “ideologia da 

diferenciação”, separando a figura do traficante criminoso da figura do consumidor 

doente (D'ELIA FILHO, 2007, p. 87). Desta forma, a Convenção passa a indicar aos 

Estados a aplicação de “duras sanções penais aos produtores e vendedores dessas 

‘drogas’, classificados então, como traficantes” (FIORE, 2012, p. 11), assim também 

para seus consumidores – a depender da classe social que o mesmo se insere. “Os 

países signatários da Convenção se comprometeram à luta contra o 'flagelo das 

drogas' e, para tanto, a punir quem as produzisse, vendesse ou consumisse” (Ibid, p. 

11). 

Com a  aprovação  da  Convenção Única  sobre  Entorpecentes  (1961),  os 
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países signatários ficam obrigados a aplicar pena de prisão ou de privativa 
de liberdade aos delitos considerados mais graves,  como o tráfico. Esse 
acordo firmado entre 74 nações, dentre elas o Brasil,  deixa em aberto a 
possibilidade  de  serem  aplicadas  medidas  mais  rigorosas  do  que  as 
pactuadas (SANCHES, 2010, p. 86).

Consolida-se assim, oficialmente, a guerra internacional contra as “drogas”, 

que vai se esconder no discurso maniqueísta da luta do bem (da moral) contra o mal 

(o  “demônio  da droga”).  Esta  “disputa”  irá  fortalecer  a  figura  do traficante  como 

inimigo interno da sociedade,  a partir  de um apelo moral  e criminalizador,  tendo 

como alvo os sujeitos pertencentes as camadas mais empobrecidas,  sejam eles 

vendedores ou produtores. Ou seja, na prática, a repressão contra o comércio e 

consumo de “drogas” é direcionada ao combate à pobreza, numa política modelada 

pelo governo norte-americano.

O “combate” ao comércio ilegal de “drogas”, segundo Batista (2003, p. 12), é 

o  eixo  central  “das  políticas  de  segurança  nacional  nos  países  atrelados  a 

Washington,  ao  mesmo  tempo  em  que  o  capital  financeiro  e  a  nova  divisão 

internacional do trabalho os obrigam a serem os produtores da valiosa mercadoria”. 

Desta forma, os países da América do Sul, apesar de terem uma realidade bastante 

diferente dos EUA, incorporaram com facilidade o discurso médico-jurídico norte-

americano e seu modelo de política contra as “drogas”. Como é o caso do Brasil, 

onde  as  legislações  antidrogas  seguem  as  mesmas  orientações  proibicionistas 

estadunidenses,  bem  como  a  construção  dos  estereótipos  morais  contra  seus 

vendedores e consumidores. 

Apesar  do  decreto  2.861  de  8  de  julho  de  191438 sobre  a  proibição  das 

drogas, muitos autores consideram a lei  4.294 de 06 de julho de 192139 como o 

marco histórico da proibição no país. Por isso para Sanches (2010),

A primeira lei brasileira referente à regulamentação do comércio e consumo 
de  entorpecentes  é  decretada  em  1921,  por  força  do  cumprimento  da 
Convenção  Internacional  do  Ópio  (1912),  ratificada  compulsoriamente 
através do Tratado de Versalhes (1919), O Brasil, assim como a maioria das 
nações  do  mundo,  ficou  obrigado  pelo  acordo  de  paz  a  editar  leis  que 
restringissem, ou melhor, impedissem o comércio e o uso de opiáceos e de 
cocaína,  conforme  os  acontecimentos  anteriormente  relatados,  onde  a 
conjuntura  de  encerramento  da  guerra  de  1914-1919  ofereceu  a 

38 Ver em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-2861-8-julho-1914-575437-  
publicacaooriginal-98630-pl.html  

39 Ver em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4294-6-julho-1921-569300-
publicacaooriginal-92525-pl.html

file:///seso%20UFF/tcc/%09Ver%20em:%20http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-2861-8-julho-1914-575437-publicacaooriginal-98630-pl.html
file:///seso%20UFF/tcc/%09Ver%20em:%20http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-2861-8-julho-1914-575437-publicacaooriginal-98630-pl.html
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oportunidade  de  internacionalização  do  proibicionismo  alavancado  pelos 
Estados Unidos da América (SANCHES, 2010, p. 90).

A maconha, por muito tempo, foi a “droga” mais consumida e criminalizada no 

Brasil40, e é até hoje, por isso representa a principal substância-alvo das políticas 

criminais antidrogas. Segundo Fiore (2012, p. 10), a maconha foi considerada ilegal 

em 1932, antes de ser condenada nos EUA cinco anos depois. 

Posteriormente, segundo o autor, a partir  de 1940 ficou proibido no código 

penal brasileiro “Importar ou exportar, vender ou expor à venda, fornecer, ainda que 

a título gratuito, transportar, trazer consigo, ter em depósito, guardar, ministrar ou, de 

qualquer maneira, entregar a consumo substância entorpecente.” (BRASIL, 194041 

apud Sanches, 2010, p. 96-97). O avanço desta lei foi que ela não criminalizava o 

usuário como a lei anterior, abrindo uma “brecha” para que o consumo de “drogas” 

fosse  pautado  no  âmbito  da  saúde  e  não  da  segurança  pública.  Entretanto, 

conforme  o  autor,  “mesmo  que  aparentemente  menos  repressiva,  a  alteração 

legislativa instituída pelo Código Penal  de 1940 não modificou os dispositivos de 

controle médico instruídos pela “Lei de Fiscalização de Entorpecentes” (Ibid). Com 

isso,  qualquer  um  que  fosse  pego  manipulando  essas  substâncias  poderia  ser 

preso. 

Foi  na  Convenção  Única  sobre  Entorpecentes  (1961)  que  a  Cannabis  foi 

incorporada na lista das “drogas” proibidas, "fato que se deve, em boa medida, as 

pressões pela delegação brasileira que afirmou ser consumo da maconha no Brasil 

mais pernicioso do que o de ópio e de seus derivados" (MANSUR; CARLINI, 198942 

apud SANCHES 2010, p. 86-87). A questão que se apresenta é saber o que havia 

de tão perigoso nesta substância para que ela seja internacionalmente proibida? 

Conforme apontado por Sanches (2010, p. 91-92), essa política reproduz a mesma 

lógica  americana:  uma  estratégia  racista  e  opressora  do  Estado  contra  um 

determinado  grupo  considerado  “indesejado”.  No  caso  brasileiro  esse  grupo  era 

composto pelos os ex-escravos e seus descendentes, que não foram absorvidos 

pelo mercado e incluídos na estrutura da sociedade moderna que se consolidava.

Desta  forma,  com  a  adesão  de  sua  pauta  principal  pela  Convenção 
40 A maconha no Brasil, segundo Sanches (2010, p. 91-92), era consumida em cachimbos de barros 

pelos escravos e ex-escravos, e sua proibição, para ela, relaciona-se "ainda que em escala mais 
reduzida, uma perseguição de cunho racista" contra esta população.

41 BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Promulga o código penal.
42 MANSUR, J.; CARLINI, E. A. Drogas: subsídios para uma discussão. São Paulo: Brasiliense, 

1989.
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internacional,  “o tema do combate ao tráfico de drogas também se tornou o foco 

orientador da principal estrutura jurídico-institucional que se instituiu no país após o 

término da Guerra Fria” (LIMA, 2009, p. 266). E para isso o Estado brasileiro contou 

com  a  ideologia  da  segurança  nacional  e  do  combate  aos  subversivos,  tão 

necessária à manutenção da ordem naquele momento.

Na década de 1960 a legislativa sobre “drogas” no Brasil consolida-se a partir  

da  ratificação  da  Convenção  Única  sobre  Entorpecentes.  No  contexto  desta 

aprovação, o país inaugurava seu Regime Militar (1964-1984) que, ao centralizar o 

poder  político  na  União,  passou  a  defender  a  ideologia  da  segurança  nacional 

associando-a com a necessidade de combate às “drogas”. Esta política é expressa 

no  texto  constitucional  de  1967,  com  a  redação  “repressão  ao  tráfico  de 

entorpecentes”, onde segundo a autora, “Cabia à União 'organizar e manter a Polícia 

Federal  com a finalidade de prover',  naquele momento,  a  ordem institucional  no 

Brasil” (Ibid, p. 267-268). 

Importante  ressaltar  que,  neste  período  o  país  viveu  sob  uma  profunda 

repressão  aos  direitos  individuais,  principalmente  relacionados  à  liberdade  de 

expressão, organização e participação política, e consequentemente viveu intensos 

confrontos  com  a  juventude  que  lutava  pela  redemocratização  brasileira.  Neste 

contexto, o combate às “drogas” era comumente usado como forma de repressão a 

esses grupos, associando, maquiavelicamente, a juventude comunista ao tráfico de 

“drogas”. Sanches (2010), fala que durante este período, 

[…] o consumo e o comércio de “drogas” passam não somente a ganhar 
maior visibilidade, como também  status  de “inimigos internos”, segundo a 
ideologia de segurança nacional vigente. O perigo representado por essas 
substâncias  devia-se  às  suas  associações,  mormente  propalada  pelos 
estadunidenses,  com  o  comunismo.  (COSTA,  2007,  p.  126).  Segundo 
Batista (2003, p. 84), nos arquivos do Departamento de Ordem Política e 
Social (DOPS) da cidade do Rio de Janeiro havia diversos documentos em 
que estava estabelecida essa preconceituosa e absurda relação. Em um 
deles,  um artigo  datado  de  1973  e  intitulado  “Tóxicos  e  Subversão”,  a 
toxicomania era considerada com mais uma arma dos comunistas: “citando 
Lênin, Mao e Ho Chi Min, atribui-se a disseminação do uso de drogas a uma 
estratégia comunista para a destruição do mundo ocidental.” (SANCHES, 
2010, p. 99).

A Ditadura Militar foi marcada também pela intensificação das desigualdades 

sociais, apesar do crescimento econômico, e com isso pela formação das principais 

periferias urbanas, as chamadas favelas, onde o comércio de substâncias ilícitas no 
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varejo começava a ganhar espaço e poder.

Com o passar do tempo, o país consolidou ainda mais sua política repressiva 

contra as “drogas” em consonância com os acordos internacionais pautados pelas 

Nações Unidas. No início da década de 1970, período em que se ampliou no plano 

internacional a lista das “drogas” controladas, “o Brasil  inicia uma revisão da Lei  

Antitóxico,  justamente,  para  'aperfeiçoá-la'  à  luz  do  proibicionismo,  agora, 

multilateral” (LIMA, 2009, p. 268). Em 1971, com Lei Antitóxicos, 

[…] o governo militar assumiu na agenda pública a obrigação de intervir 
sobre o problema drogas, através de uma lógica repressiva, manifestando 
essa direção através da pronta ratificação da Convenção Única de 1961 e 
através das competências destinadas à DPF na Constituição Federal  de 
1967.  Tratava-se  de  um  período  histórico,  quando  no  cenário  nacional, 
intensificavam-se os instrumentos coercitivos da Ditadura Militar (Ibid).

Em poucos anos, essa lei  foi  ainda mais aperfeiçoada. Em 1976, passa a 

vigorar a Lei Nº 6.368, “a qual dispôs 'sobre medidas de prevenção e repressão ao 

tráfico  ilícito  e  uso  indevido  de  substâncias  entorpecentes  ou  que  determinem 

dependência física ou psíquica'” (LIMA, 2009, p. 269). O Capítulo III – Dos crimes e  

das penas – apresenta-se “como uma réplica do Art.  36 da Convenção Única de 

1961, na medida em que prevê a resposta do Estado brasileiro somente pela ação 

repressiva” (Ibid, p. 271). Esta Lei 

[…] relaciona condutas delituosas sobre usuários não autorizados de drogas 
controladas; sobre fabricantes e agricultores destituídos de licença para sua 
atividade econômica; sobre profissionais da saúde como médico, dentista, 
farmacêutico  e  enfermagem  que  prescrevessem  essas  substâncias  em 
dosagem  superior  ao  definido  por  regulamentação;  sobre  proprietários, 
cujos imóveis fossem utilizados para o “uso indevido ou tráfico  ilícito  de 
entorpecente  ou  de  substância  que  determine  dependência  física  ou 
psíquica” (Lei Nº 6.368, 1976, Art. 12, § 2º, II); e, finalmente, sobre qualquer 
pessoa física ou jurídica que contribuísse “de qualquer forma para incentivar 
ou difundir o uso indevido ou o tráfico de substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica” (Ibid, Art. 12, § 2º, III). Em todos 
os sete artigos,  mesmo naquele  referente  “para uso próprio”  (Art.  16),  o 
Brasil aplicou medida de segurança privativa de liberdade (LIMA, 2009, 271-
272).

A lei  de  1976  foi  ainda  mais  detalhada  quanto  a  repressão  às  “drogas”, 

incluindo,  além  de  sua  importação/exportação  e  comercialização  no  varejo,  sua 

produção, sua prescrição médica fora dos marcos estabelecidos, o incentivo ao uso 
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e o próprio uso de “drogas”. A punição para quem infringisse essas leis era o sistema 

penitenciário, principalmente para aqueles que não tinham condições de se defender 

judicialmente – a população mais empobrecida da sociedade. Esta lei, segundo Lima 

(2009, p. 273), “sobreviveu a três décadas, apesar de, nesse período, a sociedade 

brasileira ter vivido uma transição do regime político ditatorial para o democrático”.43 

Somente no ano de 2006, a lei  antidrogas foi alterada,  tornando ainda mais 

repressiva à ação conta o tráfico de substâncias ilícitas. Segundo Fiore, (2012) esta 

“nova lei”,

[…]  endureceu  o  combate  ao  tráfico  e  manteve  a  criminalização  do 
consumidor – o fato de o uso estar incluído no código penal é prova disso –, 
mas, eliminou a pena de prisão para os indivíduos flagrados com drogas 
para  seu  próprio  uso,  estipulando  penalidades  que  vão  de  advertência 
verbal à prestação de serviços públicos. Na outra ponta, a lei aumentou a 
pena mínima de prisão para quem portar drogas destinadas ao tráfico de 
três a cinco anos (FIORE, 2012, p. 16).

Para Lima (2009, p. 273), a lei de drogas  Nº 11.343 não representou uma 

efetiva ruptura ao modelo repressivo estabelecido no período da Ditadura Militar,  

apesar de iniciar “um processo importante para melhor definir as diferenças entre os 

atores  partícipes  da  cadeia  produtiva  e  comercial  das  drogas  controladas,  e, 

sobretudo, tenha previsto “medidas educativas” para quem faça “consumo pessoal”

As implicações práticas dessa lei, conforme Fiore (2012, p. 16-17), vem da 

falta  de critérios e quantidades mínimas para definição entre uso e comércio da 

“droga”, “sendo conferida à autoridade policial [e militar] a responsabilidade dessa 

interpretação”. Essa questão provoca consequências profundas para a sociedade, 

como a  chamada seletividade punitiva:  sob justifica  de combate  as  "drogas",  os 

aparelhos coercitivos do Estado “selecionam” determinados “tipos” de indivíduos e 

localidades,  sobre  eles  são  direcionadas  ações  repressivas  contra  o  tráfico, 

produzindo uma guerra com centenas de mortes e encarceramento. 

43 Vale mencionar, conforme explicita Lima (2009, p. 276), que "No contexto da elaboração e 
promulgação da Constituição Federal de 1988, que ratificava no cenário nacional a intenção de 
aprofundar os direitos sociais e aproximar o núcleo duro da segurança pública a esse debate, 
dava-se dois dispositivos jurídico-institucionais da área das drogas do cenário internacional, que 
merecem menção: em 1987, o Acordo Básico entre o Governo do Brasil e o Fundo das Nações 
Unidas para o Controle do Abuso de drogas, já tematizado antes, e em 1988, Convenção Contra o 
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, rapidamente ratificada no Brasil pelo 
Decreto Nº 154, de 26 de junho de 1991, mais uma vez, de forma plena: 'será executada e 
cumprida tão inteiramente como nela se contém'. No plano internacional, o proibicionismo às 
drogas caminhava para o enrijecimento da 'Guerra às Drogas', estabelecendo como foco dos 
investimentos das políticas antidrogas o combate ao mercado ilícito das drogas controladas".
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Em  síntese,  o  proibicionismo,  segundo  Fiore  (2012,  p.  9),  “é  uma  forma 

simplificada de classificar o paradigma que rege a atuação dos Estados em relação 

a determinado conjunto de substâncias”. O Estado, como uma instituição construída 

permeada  por  conflitos  de  interesses,  muitos  deles  antagônicos,  tem  sido 

protagonista  do  processo  de  supressão  e  limitação  da  liberdade  e  dos  direitos 

individuais,  centrando  “seus  esforços  para  impedir  a  circulação  de  “drogas”  e 

dissuadir seus consumidores” (Ibid, p. 13-14).  Para isso, dispõe de seu braço mais 

poderoso  e  perigoso:  a  repressão  e  a  punição  (Ibid,  p.  13),  para  controlar  a 

circulação  e  a  comercialização  de  determinadas  drogas,  e  consequentemente, 

controlar a parcela de trabalhadores pauperizados que fazem uso desse comércio a 

partir  de  seus  interesses  pessoais  e  coletivos.  Essa  atuação  tem  diversos 

desdobramentos políticos, ideológicos, culturais e sociais. 

2.2 A “DROGA” COMO UMA MERCADORIA INSERIDA NO CIRCUITO ILEGAL DO 

COMÉRCIO CAPITALISTA E SUAS IMPLICAÇÕES

Conforme  apresentado  na  primeira  sessão  deste  capítulo,  as  drogas  são 

consumidas desde sempre pela humanidade, resguardando as particulares formas 

de que cada modo de organização social se relacionou com estas subsistências. 

Contudo, a massificação da sua utilização ocorreu a partir do momento em que ela 

se converte em mercadoria (FERREIRA NETO, 2012, p. 37), que inserida no circuito 

de produção, circulação e consumo capitalista está sujeita e todas as determinações 

econômicas  e  sociais  deste  modo  de  produção,  abordados  no  primeiro  capítulo 

deste trabalho. 

A mercadoria “droga” responde, portanto, a uma necessidade social; possui 

valor de uso e valor de troca; é produzido pela força de trabalho humana, a partir do 

dispêndio de energia física e psíquica; produz mais-valia,  que ao ser consumida 

gera lucro aos capitalistas; ao adentrar no circuito das mercadorias é um objeto que 

se satisfaz no consumo; e aliado a outras determinações como sua condição de 

ilegalidade,  configura-se  como  um  produto  fetichizado,  ou  seja,  adquire 

características para além de sua natureza. 

Desta forma, Ferreira Neto (2012) procura abordar o narcotráfico como parte 



61

integrante da dinâmica capitalista de “acumulação via espoliação”44. O autor entende 

“a  gênese  da  economia  da  droga  como  parte  desse  processo  'espoliatório',  de 

'pilhagem',  fruto  de  transformações  ocorridas  no  capitalismo em âmbito  global  a 

partir  dos anos 1970”,  onde a “pilhagem” é uma “característica fundamental  dos 

processos de acumulação sob o capitalismo” (Ibid,  p.  31-32).  Assim, para ele,  a 

“economia  política  das  drogas”  é  um  subproduto  da  própria  acumulação  via 

espoliação  (Ibid,  p.  32),  o  que  envolve  “um  processo  de  produção  em  que  se 

efetuam investimento de capital e trabalho para produzir mercadorias com o objetivo 

de vendê-las num mercado e obter lucro”  (FERREIRA NETO, 2012, p. 39). Com 

isso, o autor busca desvendar o que permitiu o desenvolvimento do narcotráfico na 

sociedade capitalista globalizada e qual a relação da “economia da droga” com o 

sistema financeiro mundial, apontando, consequentemente, as consequências dessa 

relação para o conjunto da sociedade.

O  narcotráfico,  para  Ferreira  Neto  (2012,  p.  37),  “é  um  fenômeno 

historicamente recente, adquirindo grande dimensão na segunda metade do século 

XX”,  quando  da  massificação  do  seu  consumo.  Além  disso,  pode  ser  definido, 

inicialmente

[...] como uma forma de acumulação mercantil inserida em relações sociais 
que  envolvem  uma  diversidade  de  atores:  produtores,  traficantes, 
instituições  financeiras,  instituições  estatais,  tráfico  formiguinha,  mercado 
consumidor (FERREIRA NETO, 2012, p. 37).

Como qualquer outra mercadoria inseria o circuito capitalista, o processo de 

produção, transporte e comercialização das “drogas” ilícitas demanda um grande 

contingente de mão de obra barata para garantir o lucro de sua venda, assim como 

a de outras mercadorias relacionadas, como o comércio de armas. Neste circuito 

insere-se grande número de trabalhadores pauperizados e “excluídos” do mercado 

de trabalho formal e das políticas sociais. Esse comércio, para Fiore (2012, p. 14), 

funciona sem nenhum tipo de regulamentação, envolve muitas vezes precarização 

das  condições  de  trabalho,  exploração  da  mão  de  obra,  inclusive  infantil, 

degradação  ambiental,  e,  o  que  é  pior,  utilização  de  violência  armada  para 

demarcação de interesses e outros conflitos.

A  ilegalidade  a  qual  as  “drogas”  estão  submetidas  tem  efeitos  tanto 

44 Conceito que, segundo ele, é abordado por Harvey (2012, p. 31).
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econômicos quanto sociais, culturais, ideológicos e morais. Ela regula o preço da 

mercadoria e garante sua “patente”45 na mão dos grandes produtores; contribui para 

reprodução de ações corruptas; garante a precarização das relações de trabalho na 

sua  produção,  circulação  e  comércio,  expondo  o  conjunto  de  trabalhadores  a 

violência; “justifica” a repressão dos aparelhos policiais militares sobre seu uso e 

comércio; contribui para construção do estereótipo dos comerciantes varejistas da 

valiosa substância como “vagabundos”, “sujos”, “imorais”, e dos consumidores como 

doentes; ao mesmo tempo em que desperta  um tipo especial de “curiosidade” em 

tantos indivíduos, principalmente na população jovem, intensificando a condição de 

fetiche dessa mercadoria. 

Contudo,  o  principal  efeito  dessa  condição  de  ilegalidade  encontra-se  na 

política  proibicionista  engendrada  pelos  Estados  e  no  combate  a  sua 

comercialização.  O  foco  das  políticas  públicas  contra  a  produção  e  a 

comercialização dessa mercadoria encontra-se no aparato repressivo dos Estados 

“direcionados  para  os  'elos  mais  fracos  da  cadeia  mercantil':  a  repressão  aos 

camponeses  cultivadores,  a  repressão  no  varejo,  a  criminalização  do  usuário 

(FERREIRA NETO, 2012, p. 31). Diversas são também as consequências da guerra 

ao tráfico para o conjunto da sociedade,

[...] como a ineficiência no  controle do aumento da produção de drogas e 
dos  mecanismos  do  tráfico;  o  aumento  da  repressão  policial  contra  a 
população mais pobre seja nos países produtores, seja nos países afetados 
pelo tráfico; a criminalização do usuário, a quase inexistência de centros de 
tratamento de reabilitação bancados pelo Estado; o reforço dos mecanismos 
de cooperação dos grupos criminosos com os agentes estatais (Ibid, p. 37-
38).

A  sobrevivência  do  narcotráfico  na  economia  mundial,  apesar  de  suas 

perversas consequências para a humanidade, explica-se pela rentabilidade que a 

mesma gera para o capital internacional, o que envolve desde os donos dos grandes 

monopólios econômicos, passando pelos agentes públicos que são corrompidos de 

alguma  forma  por  este  sistema,  até  os  comerciantes  varejistas.  Ademais,  estes 

últimos são justamente os que mais sofrem com as consequências geradas pela 

“Guerra às Drogas”. Contribui também para a manutenção deste comércio ilícito a 
45 Utilizar esta palavra significa dizer que, apesar de o cultivo dessas “drogas” ser proibido, sabe-se 

que a repressão a sua produção restringe-se a quem planta em domicílio ou pequenas 
propriedades, ou mesmo aos “produtores” não pertencentes aos pequenos grupos que tentam 
monopolizar essa mercadoria.
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relação  que  ele  tem com a  circulação  de  outras  mercadorias,  principalmente  o 

mercado  de  armas.  Não  menos  desprezível,  pode-se  citar  também o  crescente 

aumento do consumo de drogas” no mundo, fundamental, inclusive para justificar 

sua  rentabilidade  econômica.  Isso  porque,  como  acontece  com  qualquer  outro 

produto, é o consumo que justifica a produção continuada de novas mercadorias. 

Desta forma, entende-se que

[…]  o  narcotráfico  associou-se  e  pôde  nutrir-se  das  mudanças  e  dos 
problemas  que  acometem  a  sociedade  brasileira,  como  por  exemplo,  o 
enfraquecimento do Estado,  o  aumento do desemprego,  do subemprego 
com correspondente incremento e diversificação da economia informal em 
todo o país. Vale dizer, a deterioração da condição econômica e social de 
parte da população, a marginalização crescente de segmentos sociais no 
processo de desenvolvimento, o intenso crescimento dos centros urbanos, 
tudo isso se atrela às drogas e aos elevados índices de criminalidade. Por 
último, a incorporação de camadas populares ao mundo do consumo de 
drogas  anteriormente  reservado  principalmente  a  pessoas  das  classes 
média e alta (FILHO; VAZ, 1997 p. 76).

O comércio de “drogas” e o comércio de armas compõe  o maior mercado 

criminoso do mundo e um dos mais rentáveis. “O Fundo Monetário Internacional 

calcula  que  o  chamado  crime  organizado  movimenta,  por  ano,  750  bilhões  de 

dólares, sendo que 500 bilhões de dólares são gerados pelo 'narcotráfico'”  (D'ELIA 

FILHO, 2007, p. 11). Esta movimentação financeira, longe de incluir os milhares de 

pauperizados inseridos no comércio varejista das “drogas”, concentra-se nas mãos 

de grandes empresários, políticos e banqueiros, que por sua classe social, nem de 

perto tornam-se alvos das políticas criminais antidrogas. Além do mais, esse dinheiro 

é  “lavado”  em importantes  instituições  financeiras  internacionais,  sem levantar  a 

menor suspeita, ou quando, conseguem misteriosamente reverter tais acusações46. 

Além disso, para Ferreira Neto (2012) as medidas de desregulamentação financeira 

capitalistas são responsáveis por potencializar ainda mais o narcotráfico.

Contudo, quando se pensa em traficante de drogas, dificilmente a figura dos 

empresários  e  banqueiros  aparecem.  A  figura  do  traficante  construída  pela 

sociedade e reforçada pelos meios de comunicação social e os aparatos repressivos 

do Estado são, justamente, as principais vítimas desse sistema: as população mais 

pauperizada e estigmatizada da sociedade, principalmente a juventude pobre.

46 Não será possível neste trabalho e aprofundar na íntima relação do narcotráfico com o mercado 
financeiro internacional. Para tais conhecimentos sugere-se a dissertação de Mestrado em 
Sociologia Política de Ney Jansen Ferreira Neto, 2012, indicada na referência bibliográfica.
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No comando deste grande negócio é identificada, em seu aspecto político e 
legal, a figura do “narcotraficante”, cujo estereótipo, construído pelo discurso 
oficial  e  divulgado  pela  mídia,  aponta  para  o  protótipo  do  criminoso 
organizado, violento,  poderoso e enriquecido através da circulação ilegal 
desta  mercadoria,  conhecida  em  nossa  legislação  outrora  como 
“entorpecentes” e hoje, genericamente, como “droga” (D'ELIA FILHO, 2007, 
p. 11).

Desta forma, concorda-se com Ferreira Neto (2012, p. 39) ao defender que o 

narcotráfico não pode ser considerado “um desvio de conduta ética, criminosa, mas 

uma espécie de capitalismo mafioso,  isto é,  um processo mercantil  efetuado por 

empresários ilegais da droga”. Para o autor (Ibid, p. 33), o narcotráfico é 

[…] uma reprodução das relações capitalistas em um conjunto de relações 
sociais que envolvem maximização da ganância, concentração de capitais, 
exploração,  relação  centro-periferia,  pressão  social  na  sociedade  de 
consumo por altos rendimentos, competição, pressão na família, pressão na 
escola, entre muitos outros.

Diante do exposto, é preciso refletir e questionar até que ponto as relações 

sociais capitalistas e as dimensões que a fundamentam – econômicas,  culturais, 

ideológicas, políticas, morais, entre outras – influenciam a participação de jovens no 

tráfico  varejista  de  drogas.  Ter  em vista  esse  veio  analítico  nos  possibilita,  não 

desvelar  tal  questão,  mas  construir  estratégias  de  ação  pautadas  em  um 

conhecimento que considera a dinâmica do real e como estas se entretecem com a 

participação dos jovens no comércio ilegal de drogas. 
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3. JUVENTUDE E TRÁFICO DE DROGAS NO BRASIL

Embora o conceito de juventude esteja mais delimitado nos últimos anos, falar 

sobre  esse  tema  ainda  é  um  grande  desafio47.  A tematização  da  juventude  é 

atravessada por uma multiplicidade de determinações de ordem social, econômica, 

cultural e ideológica, que se influenciam dialeticamente na realidade dos jovens no 

contexto brasileiro. Por isso, mesmo reconhecendo a importância da definição de 

juventude  e  a  delimitação  etária  que  a  compreende,  isto  não  é  suficiente  para 

realizar uma análise mais aprofundada e coerente. 

A aprovação da Lei nº 12.852 de 05 agosto de 2013, ao instituir o Estatuto da 

Juventude no Brasil, passou a delimitar este segmento como “pessoas com idade 

entre quinze e vinte e nove anos”, não excluindo o disposto na Lei nº 8.069, de 1990 

– o Estatuto da Criança e do Adolescente48 (BRASIL, 2013, art. 1º). A nova lei tem 

como objetivo regulamentar os direitos dos jovens, bem como as políticas sociais 

destinadas a eles, que devem ser garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro 

independente da gestão dos poderes públicos; e tem como princípio fundamental a 

garantia da sua autonomia e emancipação. 

A consideração da juventude49 como um segmento da sociedade tem origem 

na  modernidade.  Antes  disso,  “o  mundo  da  criança  estava  mesclado  com o  de 

adultos/as, não havendo distinção da juventude como momento particular” (CFESS, 

2014).  A  partir  da  revolução  industrial,  com  a  necessidade  de  formação  e 

capacitação da mão de obra, a juventude emerge no contexto social distinguindo-se 

dos  adultos  (Ibid).  Ao  longo  dos  anos,  este  novo  segmento  geracional  passa  a 

demandar  formas  específicas  de intervenção,  como  a  educação  e  a  formação 

profissional,  que  mais  tarde  serão  garantidas  através  de  políticas  públicas 

executadas pelo Estado, pela iniciativa privada e pela sociedade civil. Entretanto, 

isso  não  foi  suficiente  para  que  a  juventude  fosse  completamente  “aceita”  pela 

47  “Até então, havia apenas a definição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
conceitua a criança como a pessoa com até 12 anos de idade incompletos e o adolescente como a 
pessoa com idade entre 12 e 18 anos. No entanto, as especificidades fisiológicas, psicológicas e 
sociológicas propiciam largas diferenças entre esses grupos”. (TEODORO, 2014, p. 80)

48 “Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade” (Art. 2º).

49 Importante esclarecer que este trabalho, ao utilizar a palavra juventude ou jovens, refere-se a fase 
da vida posterior à infância e anterior a vida adulta, o que compreende tanto a adolescência – 
entre 12 e 18 anos segundo ECA – quanto a juventude – entre 15 a 29 anos segundo o estatuto 
da Juventude.
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sociedade.

Atualmente a juventude é vista como um problema para a sociedade.  Na 

década de 1950 ela era representada como um grupo predisposto à transgressão e 

a  delinquência,  visto  como  “rebeldes  sem  causa”;  nos  anos  1960  e  1970 

representava um segmento ameaçador à ordem social, tanto no âmbito cultural e 

moral quanto político e ideológico50; por volta dos anos 1980 a juventude passou a 

ser  entendida  como  uma  geração  não  mais  disposta  a  assumir  o  papel 

transformador, expressando características patológica, individualista, conservadora e 

apática (ABRAMO, 199751, apud CFESS, 2014). Na conjuntura dos anos de 1990, 

para Abramo (2007, p. 89), prevaleceu a imagem assustadora da juventude: atores 

da violência e vítimas da exclusão social, além “do aprofundamento das tendências 

do individualismo e do hedonismo”, bem como da afirmação deste segmento como 

alvo principal do mercado consumidor. Segundo o autor:

[…] a juventude só se torna objeto de atenção quando representa ameaça 
de ruptura com a continuidade social:  ameaça para si  própria ou para a 
sociedade. Seja porque o indivíduo jovem se desvia do seu caminho em 
direção à integração social – por problemas localizados no próprio indivíduo 
ou nas instituições encarregadas de sua socialização ou ainda por anomalia 
do próprio sistema social  –,  seja porque um grupo ou movimento juvenil 
propõem ou produz transformações na ordem social ou ainda porque uma 
geração ameace romper com a transmissão da herança cultural (Ibid p. 79).

Recentemente,  o  Brasil  tem dado mais  atenção  às  questões referentes  à 

juventude, através da “opinião pública”, dos meios de comunicação de massa, dos 

setores acadêmicos e profissionais, dos próprios agentes políticos e institucionais – 

governamentais e não governamentais (Ibid, p. 73), bem como na produção de bens 

e serviços específicos.  Nota-se que houve um aumento significativo a partir  dos 

anos  2000  nas  políticas  sociais  destinadas  a  este  segmento  –  apesar  de  sua 

focalização,  fragmentação e associação ao capital  privado –,  principalmente  nas 

campanhas publicitárias  sobre  saúde  e  vulnerabilidade  social,  como  a  violência 

doméstica,  o  abuso  sexual  e  a  prostituição  infanto-juvenil.  Além  disso,  o  setor 

50 Importante ressaltar que neste período o Brasil, e demais países da América Latina, viviam sob o 
Regime Militar, onde a juventude foi, ao mesmo tempo, protagonista das lutas contra a ditadura e 
principal vitima de sua política repressora. Além disso, este período é marcado também por uma 
explosão cultural, que se expressou tanto na musica e demais artes como nos estilos de vida e a 
construção de valores morais e ideológicos.

51 ABRAMO, Helena W. Considerações sobre a tematização social da juventude no Brasil. In: 
PERALVA, A. T; SPOSITO, M. (Org.). In: Revista Brasileira de Educação, n. 5 e 6. São Paulo: 
1997.
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privado tem considerado mais a juventude como público-alvo de suas ações, seja 

por meio do incentivo ao consumo ou na prestação de serviços.

Entretanto, para Abramo (2007, p. 73) existe uma divisão na maneira como a 

juventude tem sido tematizada pelos meios de comunicação em massa (emissoras 

de televisão, rádios, revistas e jornais). 

No  caso  dos  produtos  diretamente  dirigidos  a  esse  público,  os  temas 
normalmente são cultura e comportamento: música, moda, estilo de vida e 
estilo de aparecimento, esporte, lazer. Quando os jovens são assunto dos 
cadernos destinados aos “adultos”, no noticiário, em matérias analíticas e 
editoriais, os temas mais comuns são aqueles relacionados aos “problemas 
sociais”,  como  violência,  crime,  exploração  sexual,  drogadição,  ou  as 
medidas para dirimir ou combater tais problemas (Ibid).

Isso demonstra que, apesar dos avanços obtidos na área da juventude ainda 

há  uma  dificuldade,  por  parte  da  sociedade  em  geral,  de  considerar  os  jovens 

concretamente  como  sujeitos  de  direitos  e  dotados  de  autonomia,  capazes  de 

realizar escolhas e responder por elas. A concepção de juventude – e também da 

adolescência – como um problema social, apesar de hoje estes serem reconhecidos 

como  sujeitos  de  direito,  ainda  prevalece  no  entendimento  do  senso  comum, 

principalmente  quando  se  trata  da  juventude  pobre.  Estes  são  vistos  como 

desordeiros,  indisciplinados,  delinquentes,  imorais,  e  até  mesmo  como 

“vagabundos”, e não são poucas as contribuições da mídia burguesa na construção 

desses  estereótipos.  Contudo,  não  se  é  levado  em conta  que,  a  personalidade 

questionadora, transgressora até certo ponto e instável – no sentido de ainda não 

saber o que quer – é próprio da fase juvenil, independente da classe social na qual  

está inserida. 

Importante  ressaltar  que,  a  juventude  representa  uma  fase  inteiramente 

importante na vida dos sujeitos, de seu desenvolvimento físico e psicológico, o que 

compreende a formação se seus valores e perspectivas.  Abramo apresenta que, 

para a sociologia funcionalista a juventude é um

[…] momento de transição no ciclo de vida, da infância para a maturidade, 
que corresponde a um momento específico e dramático de socialização, em 
que os indivíduos processam a sua integração e se tornam membros da 
sociedade, por meio da aquisição de elementos apropriados da “cultura” e 
da assunção de papéis adultos. (ABRAMO, 2007, p. 79) 



68

Trata-se de um momento fundamental no desenvolvimento do indivíduo, na 

sua preparação “para se constituir plenamente como sujeito social, livre, integrando-

se à sociedade e podendo desempenhar os papéis para os quais se tornou apto 

pela interiorização dos seus valores, normas e comportamentos” (Ibid).

Por isso, estes devem ser especialmente protegidos pela sociedade e pelo 

Estado, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal:

É dever da família,  da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente,  com  absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à 
alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,  discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

A garantia desses direitos deve ser materializada através da implementação 

de políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal, conforme preconizado 

no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Nº 8.069 de 1990: “A criança e o 

adolescente  têm direito  a  proteção à vida  e  à saúde,  mediante  a  efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso,  em condições  dignas  de  existência”  (art.  7).  Esta  política  deve  ser 

prioridade para o Estado brasileiro, realizada “através de um conjunto articulado de 

ações governamentais  e não-governamentais,  da União,  dos estados,  do Distrito 

Federal e dos municípios” (art. 86). A nova Lei nº 12.852 de 2013 ainda estabelece 

os princípios e as diretrizes das políticas públicas de juventude, além de estabelecer 

a criação do Sistema Nacional de Juventude – o SINAJUVE –, cuja “composição, 

organização, competência e funcionamento serão definidos em regulamento” (art. 

39)52. 

De acordo com os dados do IBGE 2002 (Instituto Nacional de Geografia e 

Estatística),  apesar  do  contexto  de  desaceleração  do  crescimento  da  população 

jovem, estes representam um total de 51.429.397 pessoas entre 10 a 24 anos de 

idade53 – 30,3% da população brasileira –  a mais numerosa em toda a história do 

52 Vale ressaltar que o  desenvolver políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da criança e 
do adolescente é responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República (SDH/PR), executada pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (SNPDCA).

53 Levando em consideração que este trabalho toma como juventude o conjunto de pessoas com 
idade entre 12 a 29 anos, os dados apresentados pelo IBGE, ao considerar a faixa etária entre 10 
a 24 anos, podem ser ainda mais expressivos.
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Brasil, “sendo 35.287.882 adolescentes de 10 a 19 anos e 16.141.515 jovens com 

idades entre 15 e 24 anos” (apud BRASIL 2010, p. 19). 

A grande maioria (84%) dos adolescentes e jovens brasileiros (10 a 24) vive 
em áreas urbanas, enquanto que 16% vivem em áreas rurais (IBGE, 2002). 
Há  uma  prevalência  de  homens  jovens  nas  áreas  rurais  (15-17  anos: 
52,90%  e  de  18-24  anos:  53,16%)  e,  na  zona  urbana,  prevalecem  as 
mulheres jovens (15-17: 50,47% e de 18-24: 50,99%) (Ibid).

Destaca-se  que,  assim  como  todos  os  demais  segmentos  da  sociedade 

capitalista, a juventude também se divide a partir de classes sociais antagônicas, o 

que  implica  a  construção  de  diferentes  modos  de  desenvolvimento  físico  e 

psicológico entre os sujeitos. O jovem da classe dominante possui mais condição de 

se  desenvolver  biologicamente  (sua  saúde  e  bem-estar)  e  de  desenvolver  sua 

personalidade, bem como desfrutar desta fase com maior liberdade e possibilidades 

de escolhas – em relação ao mercado de trabalho, aos estudos, ao acesso à cultura,  

dentre  outros  exemplos.  Enquanto  isso,  o  jovem  da  classe  trabalhadora fica  a 

depender  dos  serviços  públicos  –  de  saúde,  educação,  formação  profissional, 

habitação, dentre outros – para seu melhor desenvolvimento, além de ter um leque 

reduzido de escolhas e possibilidades.  Na sociedade capitalista atual, a juventude 

mais empobrecida muitas vezes precisa inserir-se precocemente no mercado de 

trabalho, seja ele formal ou não, para contribuir com o sustento da família, com isso, 

não consegue vivenciar plenamente a própria juventude.

Deste modo, concordamos Teodoro (2014, p. 83), quando nos informa que 

“não  é  possível  equalizar  a  juventude  apenas  sob  as  similaridades  de  uma 

determinada  faixa  etária”,  pois  o  contexto  de  desigualdade  social,  econômica  e 

política da sociabilidade capitalista pode influenciar a passagem da infância e da 

adolescência para a vida adulta. Exemplo disso é o acesso ao mercado de trabalho, 

que para o autor “constitui um dos ritos de passagem que caracterizam a aquisição 

paulatina de responsabilidades e a assunção do status de adulto” (Ibid, p. 82).

Enquanto os jovens da chamada classe média postergam a saída da casa 
dos  pais  e  o  ingresso no mercado de  trabalho,  bem como investem na 
formação e qualificação com o prolongamento da escolarização, a juventude 
pobre da classe  trabalhadora  vivencia  a  inserção  precoce no mundo do 
trabalho mediante  a  exploração do trabalho infantil;  o trabalho familiar  e 
doméstico; as diferentes formas de aprendizagem e de atividades informais; 
a evasão escolar precoce para a contribuição da renda familiar (Ibid, p. 82-
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83).

Compreende-se  que  analisar  o  segmento  juventude  na  sociabilidade 

contemporânea implica entendê-lo a partir de uma multiplicidade de determinações 

que o constituem: econômicas, políticas, cultuais, ideológicas e principalmente de 

classes. É preciso desconstruir a ideia que coloca a juventude como “fator de risco” 

para “pensar as condições que apresentam risco para os/as jovens hoje” (CFESS, 

2014). Assim, este capítulo pretende levantar as principais expressões da “questão 

social”  que atingem os jovens atualmente,  com ênfase na relação destes com o 

tráfico varejista de drogas e as manifestações da violência e da violação de direitos 

provocadas pela sua criminalização através das políticas de combate às “drogas”54.

3.1 JUVENTUDE E “QUESTÃO SOCIAL” 

Múltiplas são as expressões da “questão social” na juventude brasileira, fruto 

das determinações provocadas pelo modo de produção capitalista e sua forma de 

sociabilidade  contemporânea,  que  tem  como  expressões  atuais  a 

desregulamentação e a financeirização dos mercados, a flexibilização da produção e 

a adoção de novos padrões produtivos e trabalhistas, bem como a coisificação das 

relações  humanas,  o  aprofundamento  da  alienação,  do  individualismo  e  da 

competitividade.  “Assim,  vivemos  uma  era  de  incertezas,  de  agravamento  das 

expressões da 'questão social', resultantes das transformações e inflexões o novo 

padrão de acumulação” (CFESS, 2014).

Para  realizar  uma  abordagem  sobre  a  juventude  e  sua  relação  com  as 

expressões  da  “questão  social”  é  preciso  situar,  antes  de  tudo,  as  condições 

socioeconômicas  nas  quais  este  público  vivem  atualmente.  Segundo  o  Instituto 

Brasileiro de geografia e estatística – IBGE, em pesquisa mais recente, realizada no 

ano de 2007 (apud CFESS, 2014), a juventude brasileira representava 50,2 milhões 

54 É preciso esclarecer que a criminalização da pobreza – como também da juventude pobre – não 
se resume à questão do tráfico de substâncias ilícitas e seu consumo, mas também se expressa 
na tentativa de repressão e controle de outras formas de expressão da classe trabalhadora, como 
na música produzida nas periferias (exemplo do funk e do rap), em determinadas alternativas de 
renda (exemplo dos “camlôs” e dos “flanelinhas”) - que nada mais são que expressões do 
desemprego estrutural do sistema capitalista –, e nas suas organizações sociais e políticas, ou 
seja, a criminalização dos movimentos sociais. Essas alternativas nada mais são do que 
expressões da questão social”, bem como as respostas dadas pelo poder dominante representada 
pelo Estado, configurando-se na então luta de classes. 
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de pessoas entre 15 e 29 anos – 26,4% da população em 2007. “Desses/as 30,6% 

podem ser considerados/as pobres, pois vivem em famílias com renda domiciliar per 

capita de até meio salário mínimo” (Ibid). A juventude pobre, segundo a pesquisa, 

concentra-se na região Nordeste, com 51,7% do total do país e são em sua maioria 

negros, o que corresponde a 70,9%, evidenciando a formação social e histórica do 

Brasil (Ibid). 

Quanto  a  educação,  apesar  da  diminuição  do  analfabetismo  entre  jovens 

brasileiros de 15 a 24 anos – de 1996 com 6,5 para 2,3 em 2006, com uma variação 

de 64,6% –, o analfabetismo funcional chega a 30 milhões de pessoas acima de 15 

anos, um número ainda muito preocupante (BRASIL, 2010, p. 19). Além disso, em 

2004 cerca de 8,9% do grupo etário entre 5 a 17 anos de idade estavam fora da 

escola, já em 2008 aproximadamente 97,5% das crianças entre 6 e 14 anos e 72,8% 

de 4 e 5 anos estavam frequentando a escola (Ibid, p. 19-20). 

Como vimos na seção 1.1 deste estudo, outras questões estão colocadas ao 

novo “mundo do trabalho”, fruto do contexto de crise estrutural do capital que se 

expressa  fortemente  no  crescimento  do  desemprego,  do  trabalho  informal  e  da 

precarização  das  condições  trabalhistas,  principalmente  na  juventude.  Segundo 

relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2012 apud CFESS, 2014), 

81 milhões dos jovens entre 15 e 24 anos de idade estavam desempregados/as no 

final de 2009 em comparação aos 621 milhões de jovens economicamente ativos. “A 

taxa de desemprego de jovens aumentou de 11,9%, em 2007, para 13% em 2009”, 

revelando-se maior do que nos adultos/as (Ibid).

Quanto  ao  consumo de álcool  e  outras  “drogas”  pode-se verificar  que na 

adolescência, entre de 14 a 17 anos, o início do consumo dessa substância se dá 

em média aos 13,9 anos de idade, e na juventude, entre 18 a 25 anos, a média é 

aos  15,3  anos  (BRASIL,  2010,  p.  41).  Em  relação  ao  consumo  regular,  os 

adolescentes adquiriram este comportamento em média aos 14,6 anos, enquanto 

que os jovens começaram por volta de 17,3 anos (Ibid).  Sobre esse consumo é 

relevante dizer que não há diferenças significativas entre os meninos e as meninas 

(Ibid).

As elevadas taxas de mortalidade por causas externas na juventude “atinge 

proporções  mais  significativas  do  que  no  restante  da  população”,  ocupando  o 

primeiro lugar nos índices de mortalidade juvenil, cerca de 70,7% entre adolescentes 

de 10 a 19 anos (BRASIL, 2010, p. 25). As agressões representam a principal causa 
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de morte de adolescentes na faixa etária entre 15 a 19 anos, o que corresponde a 

58,7%,  seguidas  de  lesões  autoprovocadas,  como  afogamentos e  submersões 

(Ibid). O índice de homicídios na população entre 15 a 24 anos subiram de 13.186 

para 17.312 entre os anos de 1996 e 2006, representando um aumento de 31,3%, 

maior do que o índice na população total que foi 20% no mesmo período (Ibid, p. 

26). A partir de 2003, com as campanhas pelo desarmamento no país, observou-se 

uma diminuição nesses números, onde se identifica uma queda significativa de 13% 

entre 2004 e 2006 (BRASIL, 2010, p. 27). Entre os adolescentes de 10 a 14 anos, a 

principal  causa  de  mortes  externas  se  refere  aos  acidentes  de  transporte, 

correspondendo  a  35,9%,  seguida  de  agressões  com  22,4%,  afogamentos  e 

submersões com 21,8% e as lesões autoprovocadas com 4,8% (Ibid,  p.  25).  Os 

acidentes  de  trânsito  que  no  Brasil,  corresponde  a  segunda  maior  causa  de 

mortalidade juvenil: entre as faixas etárias de 10 a 24 anos houve um total de 13.345 

óbitos  de ambos os sexos no ano de 2006  (BRASIL,  2010,  p.  29).  Esse índice 

aumenta de acordo com a idade, chegando ao seu auge na faixa de 20 a 24 anos, 

para ambos os sexos: 15,0%, jovens homens e 11,3% jovens mulheres (Ibid).

Quando se refere à juventude que reside nos centros urbanos, outros fatores 

evidenciam a  realidade  precária  e  os  riscos  sociais  a  que  esta  população  está 

submetida.  Exemplos  disto  é  a  crescente  violência  urbana,  a  segregação 

socioespacial e o genocídio da população jovem negra. 

De acordo  com o  Índice  de  Homicídios  da  Adolescência  (IHA,  2009),  a 
probabilidade de ser vítima de homicídio é quase doze vezes superior para 
o sexo masculino, em comparação com o feminino, e mais que o dobro para 
os/as  negros/as  em  comparação  com  os/as  brancos/as.  O  risco  de 
homicídio  cresce  até  a  faixa  de  19  a  24  anos  e  vai  declinando 
posteriormente com a idade. A maior parte dos homicídios é cometida com 
arma de fogo, o que frisa a importância do controle de armamento dentro 
das políticas de redução da violência letal (CFESS, 2014).

A condição de  pobreza na qual se encontra a juventude gera uma série de 

outras  consequências  individuais e  coletivas:  o  abandono;  a  evasão  escolar;  o 

trabalho  infanto-juvenil,  na  grande  maioria  das  vezes  informal  e  precarizado;  a 

prostituição; a mendicância; o adoecimento dessa população, como a desnutrição, 

as doenças sexualmente transmissíveis e a falta de acesso aos serviços de saúde; 

os riscos externos provocados pela exposição a situações de violência,  e dentre 

outros  fatores  o  crescimento  de  jovens  envolvidos  em  atos  infracionais, 
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principalmente  relacionados  ao  tráfico  de  “drogas”  no  varejo.  Portanto,  pode-se 

afirmar  que  a juventude  pobre é  o  segmento  que  mais  se  encontra  exposto  a 

situações de vulnerabilidade social. 

Os dados acima demonstram que a realidade da juventude brasileira tem sido 

marcada por profundas expressões de desigualdades sociais e violação de direitos,  

aprofundadas  ainda  mais  pelas  expressões  da  sociabilidade  contemporânea.  As 

políticas sociais e os direitos historicamente conquistados para o atendimento das 

necessidades  sociais  desta  população,  apesar  de  sua  importância,  não  foram 

suficientes para proporcionar a juventude uma realidade mais igualitária.

Ademais,  as  expressões  da  “questão  social”  que  atingem  a  juventude 

contemporânea, principalmente urbana, tem se manifestado para além das precárias 

condições  de  vida  desta  população,  fruto  das  desigualdades  provocadas  pelo 

capitalismo.  Expressam-se  também  nas  pressões  provocadas  pela  ideologia 

consumista, nas precárias políticas sociais voltadas para esta população, como a 

falta de acesso à profissionalização e também ao mercado de trabalho formal; na 

crescente informalidade e precarização das relações trabalhistas, no desemprego 

estrutural, na banalização e na naturalização da violência urbana e na integração de 

jovens,  cada  vez  mais  cedo,  ao  tráfico  varejista  de  “drogas”  e  demais  grupos 

criminosos.

3.2  ANÁLISE  SOBRE  A ADESÃO  DE  JOVENS  AO  TRÁFICO  VAREJISTA DE 

“DROGAS”

Crianças  e  jovens são os  segmentos  mais  vulneráveis a  entrar  no  tráfico 

varejista de “drogas”, por diversas razões objetivas e subjetivas. Vale ressaltar então 

algumas hipóteses desse fenômeno, relembrado que elas compõem um conjunto de 

possibilidades, dialeticamente articuladas, que podem vir a influenciar a entrada de 

alguns adolescentes no comércio varejista da “droga”. A afirmação de uma ou mais 

dessas hipóteses na vida de um jovem vai depender de muitos outros fatores não 

possíveis de mencionar aqui pela limitação deste trabalho, porém elas dependerão 

da vivência de cada um e da construção de sua subjetividade na realidade social. 

Por isso essas hipóteses são apresentadas como possibilidades de influência. 

O  estágio  realizado  em  Serviço  Social  no  Centro  de  Referência  do 
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Adolescente (CRA) no município de Macaé, entre os anos 2012 e 2013, possibilitou 

a  primeira  aproximação  com  as  hipóteses  que  serão  apresentadas  e 

problematizadas, através do contato direto com adolescentes em conflito com a lei 

que  cumpriam  medida  socioeducativa  de  semiliberdade.  Esses  adolescentes 

participavam  de  um  grupo  socioeducativo  no  CRA voltado  a  debater  diferentes 

temáticas  atinentes  ao  público  alvo:  família,  puberdade,  saúde,  educação,  a 

participação no tráfico e suas consequências, entre outros. 

Grande parte dos jovens cumpria a medida por conta da associação com o 

tráfico de “drogas” do município e região. Em diversos debates explicitavam que tal  

adesão era fruto da falta de oportunidades que eles tinham, principalmente quanto 

ao  mercado  de  trabalho;  da  necessidade  de  ajudar  no  sustento  da  família;  da 

ampliação  das  possibilidades  de  consumo  –  o  que  não  era  possível  por  suas 

condições socioeconômicas –; da influência dos amigos que faziam parte do tráfico 

de “drogas”; do respeito que tal adesão proporcionava no interior da comunidade; no 

caso dos adolescentes homens, da facilidade de aproximação das meninas; da raiva 

por serem cotidiana e duramente reprimidos pela política dentro da comunidade; e 

do  desejo  de  proteger  a  mesma  das  arbitrariedades  dos  aparatos  policiais  do 

Estado.  Na  visão  deles  o  tráfico  representava  a  única  possibilidade  de  trabalho 

disponível, tratando sua relação com o comércio de “drogas” como um “emprego”. 

Esses apontamentos constituem a gênese das reflexões que serão realizadas neste 

trabalho.

As  primeiras  hipóteses  referem-se  à  própria  condição  de  ser  em 

desenvolvimento  que  é  o  jovem,  onde  as  pressões  da  sociabilidade  capitalista 

contemporânea  podem  tornar-se  fatores  a  influenciar  a  juventude  a  aderir  ao 

comércio varejista de “drogas”, independente de sua condição econômica.

A despeito das políticas destinadas a juventude, segundo Abramo  (2007, p. 

74), “no  Brasil,  diferentemente  de  outros  países,  nunca  existiu  uma tradição  de 

políticas  especificamente  destinadas  aos  jovens,  como  alvo  diferenciado  do  das 

crianças, para além da educação formal”55. 

55 “Na Europa e Estados Unidos a formulação de políticas para jovens e a designação de instituições 
governamentais responsáveis por sua implementação têm se desenvolvido ao longo do século; 
nos países de língua espanhola da América Latina, esse fenômeno, de modo geral, ganha 
significação a partir dos anos 80, principalmente estimulado por organismos como a Cepal, ONU e 
o governo da Espanha, gerando algumas iniciativas de cooperação regional e ibero-americana, 
com intercâmbio de informações e experiências, promoção de capacitação técnica, de encontros 
para realização de diagnósticos e discussão de políticas. O Brasil, no entanto, passou ao largo 
desse movimento” (ABRAMO, 2007, p. 74).
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Nesse  sentido,  a  juventude  só  passa  a  ser  objeto  de  ação  quando 
representa 'perigo', 'ameaça', ou seja, as políticas de juventude não nascem 
a partir da constituição de um espaço de visibilidade da condição juvenil, 
incluindo  sua  diversidade  e  uma  concepção  ampliada  de  direitos.  O 
resultado dessa compreensão são políticas concentradas, sobretudo a partir 
da  ideia  de  prevenção,  controle  ou  efeito  compensatório  (SPOSITO; 
CARRANO, 2003 apud CFESS, 2014).

Para Abramo  (2007,  p.  74)  a  preocupação com a formulação de políticas 

sociais para os jovens é recente e se desenvolve de modo ainda muito lento (Ibid). 

“Em  geral,  tais  ações  não  se  estruturam  como  elementos  de  uma  política  de 

juventude, mas como estratégias para orientar a formação de jovens e minimizar seu 

envolvimento em situações de risco” (CFESS, 2014).  Apesar das conquistas dos 

direitos da juventude no marco legal elas ainda não se efetivaram completamente. 

Em relação à atuação dos governos federais e estaduais, fora as políticas 

regulares  de  ensino,  as  políticas  públicas  específicas  voltadas para  a  juventude 

estão para  resolver  as  questões referentes  ao “problema juvenil”  (situações que 

envolvem jovens como atores e vítimas de atos infracionais, abandonos e riscos), 

como a manutenção de instituições de internações e o acolhimento institucional (as 

casas abrigos). Na questão do controle social à juventude considerada perigosa, o 

Estado se faz presente de modo bastante eficaz.  Entretanto, a manutenção das 

instituições para crianças e adolescentes se dá de forma precária, visando garantir  

apenas  o  mínimo a  este  grupo,  não  conseguindo  oferecer  serviços  capazes  de 

integrar  os  jovens  à  sociedade,  ampliando  seu  leque  de  possibilidades  e 

oportunidades.  Importante  ressaltar  também,  a  expansão  de  leis  protetivas  ao 

público infanto-juvenil, como as relacionadas ao abuso e a exploração sexual, ao 

trabalho infantil, a adoção, dentre outras que se limitam apenas à garantia formal do 

direito, não acompanhadas por políticas sociais efetivas para mudar a condição de 

vida dos jovens e acesso à riqueza socialmente produzida. 

Além disso, esses governos também investem em ações que buscam elevar o 

conceito internacional do Brasil,  como os novos programas educacionais,  que na 

prática são ações muito reduzidas e seletivas, ou seja, para poucos privilegiados. 

Nessas ações, o estado busca também envolver o capital privado como forma de 

ampliar o mercado de investimento capitalista.

Assim,  as  políticas  sociais  de  incorporação  dos  jovens  à  sociedade,  que 
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visam oportunizar  seu desenvolvimento como sujeitos de direitos,  são realizadas 

prioritariamente  pelos  governos  municipais  “envolvendo  programas  de  formação 

profissional  e  de  oferecimento  de  serviços  especiais  de  saúde,  cultura  e  lazer” 

(2007, p. 74). Contudo, essas políticas não têm sido capazes de atingir a totalidade 

desta população, e daí reside a primeira hipótese que se busca apresentar.

Isso demonstra a urgente necessidade de formulação de políticas públicas 

nas  áreas  da  educação,  saúde,  lazer,  esporte,  cultura,  profissionalização, 

urbanização,  agricultura  em  todos  os  âmbitos  do  governo  (federal,  estadual  e 

municipal), que busque integrar a juventude à sociedade levando em consideração 

sua condição de ser em desenvolvimento e em processo de transição ao mundo 

adulto, garantindo a participação destes na sua formulação. Esses direito já foram 

regulamentados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo recente aprovado 

Estatuto da Juventude, agora só falta sua efetiva implementação. 

A insuficiência  de  políticas  públicas  representa  um ponto  determinante  na 

condição de vida da juventude: a falta de oportunidade para os jovens no Brasil. As 

precárias  ações  voltadas  para  esta  população  e  a  falta  de  acesso  aos  direitos 

sociais  fundamentais  para  seu  desenvolvimento,  reduz  as  possibilidades  de  os 

jovens, principalmente os mais pobres, vivenciarem experiências e oportunidades 

que  contribuam para  uma  vida  com qualidade,  a  partir  da  formação  de  valores 

humanizados e da aproximação com uma perspectiva cidadã. 

A consequência disso é que muitos jovens vão para o tráfico por não terem 

outros espaços e oportunidades para suas vivencias cotidianas, como por exemplo a 

falta  de  espaços  integrais  para  os  jovens  permanecerem  enquanto  seus 

responsáveis estão fora de casa para trabalhar,  a  falta de oportunidades para o 

desenvolvimento de sua personalidade, valores e conhecimentos, como os espaços 

culturais,  esportivos,  educacionais  e  formativos  (profissionalizantes),  e  a  falta  de 

oportunidades de acesso ao mercado de  trabalho de forma digna. Além disso, é 

preciso levar em consideração, mas não se pretende aprofundar neste assunto, o 

papel que a escola tem deixado de cumprir na formação da juventude. Com isso, as 

escolas, principalmente as que estão sob administração do Estado e destinam-se a 

população menos favorecida, têm se transformado em um “depósito” de crianças e 

adolescentes para o repasse mecânico de conteúdos descartáveis, desconsiderando 

completamente  o  lugar  que  as  mesmas podem ocupar  na  formação  cidadã  dos 

jovens. Todavia é importante problematizar o papel da escola na reprodução político-
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ideológica  do  sistema  capitalista,  funcionando  como  um  espaço  de  produção  e 

reprodução de uma massa subalterna. 

A segunda hipótese, a ser levantada, está intrinsecamente relacionada com a 

anterior,  mas  guarda  em  si  algumas  particularidades,  daí  o  motivo  de  tratá-la 

separadamente. Refere-se às dificuldades encontradas pela juventude para acessar 

o  mercado  de  trabalho  formal,  principalmente quando  se  trata  do  estrato  mais 

pauperizado dessa população, que também não tem acesso a formação profissional 

com qualidade,  visto  a  falta  de  políticas  sociais  voltadas a  essa  questão,  como 

debatido anteriormente. 

Os jovens são os que ocupam os piores postos de trabalho, na maioria das 

vezes informal, terceirizado, de baixa remuneração e sob precárias condições. Neste 

caso, quando se trata da juventude pobre as condições são ainda piores, pois para o 

mercado  eles  não  preenchem  os  requisitos  exigidos  para  ocupar  uma  vaga  de 

emprego  formal  –  escolaridade,  conhecimentos  básicos  de  informática,  idiomas, 

elevado  nível  cultural,  domínio  da  linguagem e  se  possível  qualificação  técnico-

profissional – além disso o local onde o mesmo reside, sua forma de se vestir, sua 

condição socioeconômica e a cor de sua pele podem ser determinantes em uma 

seleção  de  emprego,  privilegiando  os  jovens  brancos  da  classe  média  –  que 

respondem aos requisitos e padrões exigidos. Não se refere aqui a um julgamento 

psicologizante  de  falta  de  capacidade  para  o  trabalho,  mas  sim  de  falta  de 

oportunidades,  diga-se,  de  políticas  públicas  para  formação  educacional  e 

profissional.  

Importante ressaltar a funcionalidade desses jovens para o capital, servindo 

como mão de  obra  barata  para  o  mercado  de trabalho.  Por  isso  o  Estado  não 

investe  em políticas  universais  de  qualificação profissional,  pois  precisa  de  uma 

parcela  de  trabalhadores  dispostos  a  aceitar  postos  de  trabalho  terceirizados, 

precarizados  e  mal  remunerados.   Assim  também  o  desemprego  cumpre  uma 

função no capitalismo: regular por menos o valor da mão de obra.

Para  alguns  jovens  o  tráfico  tornou-se  a  “única  alternativa”  capaz  de  lhe 

oferecer  renda  suficiente  para  satisfazer  suas  necessidades  físicas/biológicas, 

sociais, e as necessidades inventadas pelo mercado consumidor e incorporadas por 

esses sujeitos.  A intenção ao trazer a expressão “única alternativa”  não significa 

dizer que não há outras, mas que diante de uma realidade de negação de direitos 

sociais  (educacionais,  profissionalizantes  e  trabalhistas),  “escolher”  o  tráfico  que 
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gera  –  no  âmbito  pragmático  –  uma  rentabilidade  alta  do  que  um  trabalho 

precarizado e mal remunerado, não é simplesmente uma questão de escolha.

Os jovens passaram a ser considerados como cidadãos a partir do momento 

em  que  tornaram-se  sujeitos  consumidores  em  potencial,  ou  seja,  tornaram-se 

peças indispensáveis para a reprodução do capital.  Mas esta questão representa 

uma  multiplicidade  de  consequência  para  seu  desenvolvimento.  Crianças  e 

adolescentes  são  cotidianamente  expostas  às  publicidades  abusivas,  onde  seus 

principais ídolos - musicais, televisivos e esportivos - são convocados a apresentar 

os produtos e serviços destinados a este público. Esses produtos podem ser até 

mesmo prejudicais à sua saúde, como os alimentos gordurosos e com excesso de 

açúcar.  Além  disso,  pode  -  se  encontrar  essas  figuras  públicas  também  em 

propagandas  não  destinadas  ao  segmento  juvenil,  como  referentes  às  bebidas 

alcoólicas.  A  associação  simbólica  dos  ídolos  infanto-juvenis  a  determinados 

produtos  tornam essas  mercadorias  ainda  mais  sedutoras,  induzindo  crianças  e 

adolescentes ao consumo. 

Como visto no primeiro capítulo, o investimento da mídia em propaganda e 

marketing  busca  apresentar  os  produtos  como  dispositivos  de  felicidade  e 

definidoras  de  status, criando  novas  necessidades  para  vender  cada  vez  mais, 

manipulando o desejo de consumo do sujeito moderno. Diante disso, os organismos 

de marketing e propaganda tem se direcionado cada vez mais às crianças e aos 

jovens, transformando valores simbólicos em produtos e estes em necessidades, 

pois são mais fáceis de serem influenciados ao consumo excessivo.  Isso se deve 

pela condição de ser em desenvolvimento que é a juventude, onde o imediatismo na 

satisfação dos desejos é uma característica forte,  aliada a busca pela aceitação 

social, o que envolve o status e a cidadania – que nesta sociedade são, infelizmente, 

confundidas com poder de consumo – como também pelo fato de a consciência 

financeira e a repressão moral  sobre a busca pelo prazer terem peso menor na 

juventude, onde a liberdade é uma dimensão experimentada, testada e questionada 

com  mais  veemência,  estando  a  construção  dos  valores  morais  e  éticos  em 

constante disputa.

A  difusão  de uma  ideologia  consumista  tem  se  mostrado  uma  peça 

fundamental para  capitalismo  contemporâneo  no  seu  atual  estado  de 

transformações.  O  triunfo  desta  ideologia  implica  múltiplas  consequências  na 

construção  subjetiva da juventude, provocando uma  subjetividade consumista em 
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detrimento da construção de valores libertários e emancipatórios. 

Desta forma, a busca pelo aumento do poder de consumo para atender a 

pressão da ideologia consumista pode ser considerada como mais uma hipótese 

sobre a adesão de jovens ao tráfico varejista de “drogas”. A “propaganda luxuosa” 

difundida  pelo  tráfico  de  “drogas”  pode  seduzir  uma  parcela  da  juventude  a  se 

envolver em atos ilícitos como a forma “mais fácil” de obter acesso a bens, produtos 

e serviços56. E desta forma estes jovens podem realizar-se e sentir-se partícipes da 

sociedade, afinal no padrão de sociabilidade capitalista a cidadania é representada 

pelo  consumo  e  não  pelo  acesso  aos  direitos  civis,  políticos  e  sociais.  A 

possibilidade  de  expansão  do  poder  de  consumo  a  partir  da  alta  rentabilidade 

financeira gerada pelo “emprego” no tráfico demonstra a influência que a ideologia 

consumista pode ter na construção subjetiva da juventude, sendo uma realidade que 

atravessa todas as classes sociais, resguardando suas particularidades. Entretanto, 

para a juventude pobre excluídos da era do consumo, ou seja, que não conseguem 

consumir conforme as demandas do capital, essa pressão é ainda mais forte. 

A quarta hipótese a ser  trabalhada nesta pesquisa refere-se à busca pela 

aceitação e integração social, que compreende uma dimensão fundamental na fase 

da  adolescência  e  da  juventude,  se  manifestando  na  associação  destes  a 

determinados grupos sociais e na identificação com estilos de vida e modos de ser. 

A  título  de  exemplos  pode-se  citar  os  grupos  políticos,  religiosos,  intelectuais, 

culturais  e  artísticos,  como  também  as  gangues,  torcidas  organizadas  e  as 

associações  criminosas.  Mas  é  importante  ressaltar  que,  no  contexto 

contemporâneo  de  aprofundamento  do  individualismo,  avanço  da  tecnologia  – 

traduzida  em novas  formas  de  socialização  de  informações  e  relações  –  e  por 

conseguinte da expansão da internet e das redes sociais, os grupos juvenis estão 

cada  vez  mais  escassos,  ocasionando  um  contexto  ainda  mais  isolado  na 

socialização  dos  indivíduos,  o  que  tem  implicações  tanto  individuais  (como  as 

doenças depressivas) quanto coletivas (como o fortalecimento da competitividade e 

do individualismo nas relações sociais).

Os grupos são espaços indispensáveis para a socialização dos indivíduos, na 

construção de sua moral, seus valores éticos e políticos e na experimentação da 

56 Esses produtos podem ser tanto referentes a subsistência, como alimentação, moradia, saúde, 
quanto aos milhares de produtos supérfluos disponíveis no mercado, a qual a propaganda difunde 
que devem ser consumidos em excesso para se alcançar a felicidade e a aceitação ou 
reconhecimento social.
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vida cotidiana fora do âmbito  doméstico,  o  que inclui  a  vivência contraditória  da 

liberdade e dos limites, da transgressão e da repressão, das possibilidades e das 

consequências provocadas pelas escolhas individuais e coletivas. Nesses espaços 

os  jovens,  ao  se  sentirem  protegidos  e  encorajados,  sentem-se  permitidos  a 

vivências até então reprimidas pelo espaço familiar, ou mesmo social. Contudo, tais 

experiências  podem  se  tornar  tanto  emancipadoras  quanto  destrutivas  ao 

desenvolvimento pessoal e coletivo. O que se quer dizer é que o grupo pode criar 

possibilidades  emancipatórias  aos  sujeitos,  como  as  conquistas  individuais  e 

coletivas  (educacionais,  trabalhistas,  culturais,  esportivas),  ou  proporcionar 

experiências  destrutivas,  como a  violência,  o  uso e  o  abuso de álcool  e  outras 

drogas, a exposição aos riscos sociais, o adoecimento e até mesmo a morte, o que 

vai depender de uma série de fatores sociais, econômicos, culturais e subjetivos.

Um exemplo disto é a identificação de jovens com grupos criminosos, como 

as facções que controlam o tráfico de “drogas” no varejo, e com o estilo de vida que 

estes proporcionam, marcado pela violência, pelo poder e pela transgressão. Essa 

identificação  pode  ser  motivada  pela  necessidade  juvenil  –  não  só  juvenil,  mas 

humana – de reconhecimento e integração social, privilegiando a cultura local onde 

o mesmo habita. 

A adesão  dos  jovens  cada  vez  mais  cedo  ao  tráfico  de  “drogas”  cumpre 

algumas  funções  indispensáveis  para  o  comércio  internacional  de  substâncias 

ilícitas:  a  garantia  da  mão  de  obra  barata,  em  relação  aos  milhares  de  lucros 

rendidos por este comércio, e sob condição de “trabalho” que põe em risco a própria 

vida desses “trabalhadores”; a garante da venda desse produto, tão lucrativo para o 

capital  internacional  de  “drogas”,  onde  os  principais  empresários  encontram-se 

completamente  distantes  da  realidade  dos  varejistas;  e  a  transformação  dos 

“traficantes” em novos consumidores, o que contribui para movimentar a economia.

Importante ressaltar  também, a naturalização e a banalização da violência 

nos meios culturais, principalmente na televisão, em alguns tipos de música e nos 

jogos  eletrônicos,  o  que  atingem sobretudo  a  juventude.  Filmes  excessivamente 

violentos, músicas que fazem apologia ao consumo de “drogas”, a ostentação da 

vida criminosa, e incitam a violência como forma de resolver os conflitos entre os 

grupos (esportivos, criminosos e com as instâncias repressivas do estado), além dos 

jogos  eletrônicos  que  buscam reproduzir  a  realidade  dos  grupos  criminosos  em 

confronto com a polícia,  possibilitam ao jogador  assumir,  no  plano imaginário,  o 
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papel do bandido, do traficante, do assassino, e assim cometer atos de violência. A 

aproximação dos jovens com esse tipo de “cultura” pode ser destrutiva para o seu 

desenvolvimento  psicossocial  e  valorativo,  contribuindo  na  construção  de  uma 

subjetividade “interessada” pela violência.

Esse fenômeno representa também uma importante influência, e uma nova 

hipótese,  na  adesão  de  jovens  em grupos  criminosos,  independente  do  estrato 

social,  pois  torna  esses  grupos  subjetivamente  atrativos  por  proporcionar  a 

“experimentação” de uma vida de poder, ostentação e perigo, pois  o “trabalho” no 

tráfico oportuniza uma vida sob constante risco e emoção.

Pode-se  constatar  que  o  envolvimento  da  juventude  e  até  mesmo  das 

crianças  no  tráfico  varejista  de  “drogas”  tem  implicações  não  só  objetivas 

(econômicas),  mas  também,  e  em  grande  medida,  deve-se  a  fatores  sociais, 

políticos,  culturais,  ideológicos  e  subjetivos.  Desta  forma,  pode-se  afirmar  que 

qualquer jovem, independente da classe social que ocupa, pode se envolver com 

este  tipo  de  grupos  criminosos  e  cometer  atos  violentos  e  outras  infrações. 

Entretanto, não se pode ignorar que para a juventude pobre as influências sociais, 

econômicas e ideológicas apresentadas acima são ainda mais fortes. Além disso, 

para a juventude moradora das periferias urbanas e áreas favelizadas dominadas 

pelo comércio ilegal de “drogas”, a convivência cotidiana com o tráfico – realidade 

completamente exposta nestas localidades – se apresenta como mais um fator que 

pode contribuir ainda mais na adesão dos jovens mais empobrecidos ao comércio 

varejista de “drogas”. 

O estímulo  à  inserção no tráfico  pode ser  entendido pela  naturalização e 

valorização destas organizações e seus modos de vida – afinal,  ser membro do 

tráfico de “drogas” representa para a juventude um  status de poder.   Além disso, 

para os jovens moradores de periferias dominadas pelo tráfico, o conhecimento da 

comunidade e da própria realidade do comércio ilegal de “drogas” é fundamental 

para melhor adaptação dos novos recrutados. Essa inserção também pode ser vista 

como  um  reflexo  da  revolta  gerada  pela  repressão  policial  nas  comunidades  – 

podendo ter uma origem individual (perda de algum familiar, amigo, ou por ter sido 

vítima desta arbitrariedade) ou coletiva (sentimento de projeção a comunidade). Isso 

porque é fato que as famílias que convivem próximo as áreas de conflito da “Guerra 

às  Drogas”,  são  cotidianamente  violentadas  e  reprimidas  pelos  agentes  de 

segurança  do  Estado,  e  neste  processo,  muitos  inocentes  são  assassinados  e 
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criminalizados, sem justificativa, mas simplesmente por sua condição de pobreza. 

Essa  identificação  com  o  tráfico  de  “drogas”,  associada  às  políticas 

repressoras do Estado geram múltiplas consequências para a juventude, como por 

exemplo  altas  taxas  de  internação  de  adolescentes  em  unidades  de  medida 

socioeducativas  e de jovens,  maiores de 18 anos,  no  sistema penal  e  as  taxas 

crescentes de mortes de jovens nos confrontos provocados pela “Guerra às Drogas”. 

Enfim, a associação dos jovens ao tráfico de “drogas” torna-os tanto atores quanto 

vítimas dessa Guerra.

Quanto  ao  número  de  adolescentes  envolvidos  em  atos  infracionais57,  o 

Levantamento  Anual  dos/as  Adolescentes  em  Cumprimento  de  Medida  

Socioeducativa  – 2012, sob a Coordenação Geral do SINASE, 

indicam um número total de 20.532 adolescentes em restrição e privação de 
liberdade (internação, internação provisória e semiliberdade), e de 88.022 
em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida) 
(conforme informações do Censo do Sistema Único da Assistência Social - 
2012 -MDS, 2012) (2014, p. 11).58

Contudo,  "a  porcentagem  de  adolescentes  cumprindo  medidas 

socioeducativas de restrição e privação de liberdade é de apenas 0,10%" se levado 

em consideração que o número total de adolescentes entre 12 a 21 anos de idade, 

somando 21.265.930 milhões (Ibid). Esse dado é  fundamental para desmistificar o 

hiperdimensionamento dado a juventude em conflitante com a lei, que com o apoio 

da mídia tem sido utilizado como justificativa aos apelos pela redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos.

O perfil da população atendida pelo sistema socioeducativo entre os anos de 

2008  e  2012  demostra  que  em  relação  à  tipificação  do  ato  infracional,  8.415 

adolescentes (38,1%) se encontravam em restrição ou privação de liberdade por 

roubo em 2011, já em 2012, esse percentual era de 8.409 adolescentes (38,6%). 

Quanto a infração por tráfico de drogas, esse percentual era de 5.863 adolescentes 

57 “Segundo o Art. 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato infracional é a conduta 
descrita como crime ou contravenção penal, quando praticada por criança ou adolescente (Lei 
Federal 8.069/1990). Como os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis (art. 104), a eles 
devem ser aplicadas medidas de proteção ou socioeducativas, também previstas pelo ECA” 
(INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA /RJ, 2013, p. 52).

58 O numero de adolescentes atendidos pelo sistema socioeducativo nem de longe consegue 
representar a quantidade absoluta de jovens envolvidos no tráfico varejista da droga. Isso porque, 
da totalidade dos jovens pertencentes ao tráfico, encontra-se no sistema socioeducativo apenas 
aqueles que por hora foram apreendidos e condenados.
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(26.6%) em 2011, e 5.883 (27.0%) em 2012 (BRASIL, 2014, p. 17). A associação ao 

tráfico configurou-se a segunda maior tipificação dos atos cometidos, seguido de 

homicídios (Ibid). Entre o período citado, constatou-se que desde 2010 “permanece 

a  mesma proporção  entre  adolescente  do  sexo  masculino  e  do  sexo  feminino”, 

sendo 5% de meninas e 95% de meninos (Ibid, 20). 

Segundo o Instituto de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro (2013, 

p.  52),  com  base  nos  Registros  de  Ocorrência  da  Polícia  Civilo  numero  de 

apreensão de adolescntes em conflito com a lei no estado do Rio de Janeiro chegou 

a um total de 16.119 de 2005 a 2011, sendo o último ano o maior registro do período 

com 3.466, o que corresponde a um aumento de 23,5% (Ibid, p. 54)59. A pesquisa 

mostra que 

Na  Capital  ocorreram  955  casos,  ou  ainda,  27,6%  do  total.  O  Interior 
representou cerca de 27,5% do total, ou 953 casos, quase o mesmo número 
registrado na Capital  do estado.  A região da Grande Niterói  representou 
cerca de 15,8% dos adolescentes apreendidos, ou ainda, 547 jovens, sobre 
o total do estado (Ibid).

A realidade desses adolescentes demonstra que grande parte são jovens em 

condições  de  vida  muito  pobres,  sem  acessos  aos  direitos  e  políticas  públicas 

fundamentais para seu pleno desenvolvimento como sujeito. Isso revela um grande 

quadro de pobreza, exclusão e negação de direitos a juventude no Brasil.

É indispensável ressaltar que existe uma diferenciação no tratamento dado 

pela sociedade e pelo Estado e seus órgãos (Justiça, Polícia Militar, Forças Armadas 

e  até  os  profissionais  dos  serviços  públicos  de  atendimento  à  crianças  e 

adolescentes) a juventude pobre e a juventude de classes mais favorecidas quando 

se trata da situação de ato infracional. Isso demonstra o processo de criminalização 

da  pobreza  implementado  pelo  Estado  capitalista  contemporâneo,  que  dentre 

diversas “justificativas” encontra-se a da política de “Guerra às Drogas”.

59 O documento informa que “este estudo não contempla os casos em que, embora acusado de 
prática de ato infracional, o adolescente não tenha sido apreendido por agentes da segurança 
pública. Sendo assim, observou-se a totalidade desses jovens em conflito com a lei (Ibid).
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3.3 A POLÍTICA DE “GUERRA ÀS DROGAS” COMO DISPOSITIVO DE 

CRIMINALIZAÇÃO DA JUVENTUDE POBRE

Como visto no segundo capítulo, o surgimento do discurso proibicionista nos 

EUA e a difusão de seu estereótipo moral  é  fundamental  para entender  o  atual 

estágio da política internacional de “drogas” (D'ELIA FILHO, 2007, p. 81). Seguindo 

as orientações dos organismos internacionais, que são comandadas pelo governo 

norte-americano, a maioria dos países atua de forma semelhante na questão das 

“drogas”: aplicam uma política repressiva de combate as substâncias ilícitas tendo a 

“preocupação” com a saúde pública apenas como um argumento que justifique tal 

medida. A “deflagração da Guerra às Drogas em âmbito nacional foi resultado de um 

jogo  complexo  de  forças  no  qual  os  problemas  à  saúde  parecem  ter  sido 

subsumidos ou mesmo subtraídos” (SANCHES, 2010, p. 98). Esta política no Brasil  

é responsável  por espalhar medo e violência,  principalmente nas áreas urbanas, 

provocando consequências extremas na vida da classe trabalhadora, principalmente 

na juventude.

A “Política  de  drogas”  vigente  na  sociedade  contemporânea  se  expressa 

fundamentalmente  por  meio  da  tipificação  penal  de  condutas  e  da  intervenção 

policial/militar. Atrelada à política de segurança pública, o “combate às drogas” se 

resume hoje ao combate armado a sua produção, distribuição, comercialização e 

consumo, cujo alvo, a rigor,  não são as substâncias, mas as pessoas – àquelas 

pertencentes aos setores mais pauperizados da sociedade. 

Para Sanches (Ibid), a primeira declaração de guerra contra às “drogas” partiu 

do presidente Richard Nixon por volta da década de 1970, quando “o problema das 

drogas nos EUA girava em torno,  principalmente, do consumo de heroína” (Ibid, p. 

87).  Nesse  período,  o  uso  da  substância,  antes  restrita  aos  guetos  negros, 

começava  a  se  apresentar também  na  classe  média  americana,  por  meio  dos 

“milhares de combatentes que retornavam às suas casas dependentes de heroína” 

(THE  NATION,  197160 apud  SANCHES  2010,  p.  87).  Com  isso,  o  presidente 

elaborou “um ambicioso programa que custou aos cofres públicos daquele país uma 

cifra  de 371 milhões de dólares,  gastos,  sobretudo,  no aumento  à repressão ao 

tráfico” (SANCHES 2010, p. 87). 

60 THE NATION. The New Public Enemy No. 1. Time Magazine, 28 de Jun. 1971.
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Entretanto, vale questionar se a declaração de “Guerra às Drogas” não seria 

anterior a questão da heroína, mas tenha se iniciado a partir da implementação da 

lei seca nos EUA no início do século XX. A atuação de Nixon, por ser de grande 

relevância histórica para a proibição das “drogas” ficou então como marca para o 

autor.  A Lei  seca  americana  pode  inclusive  ter  originado  o  comércio  ilegal  de 

substâncias, no caso específico de bebidas alcoólicas. Sobre isso Sanches (2010) 

nos informa que, 

Dos anos de 1920 a 1933, quando finalmente foi revogada a Lei, os Estados 
Unidos viveram um de seus períodos de maior instabilidade social. Em torno 
do  tráfico  de  bebidas  alcoólicas,  principalmente  de  destilados, 
institucionalizou-se  o  crime  organizado  naquele  país,  fenômeno 
generalizado que foi conveniente celebrizado na figura da máfia italiana e 
das gangs irlandesas cuja violência e corrupção se tornaram mundialmente 
conhecidas em inúmeros clássicos da literatura e do cinema (Ibid, p. 10).

Entretanto,  segundo  o  autor,  “a  guerra  de  Nixon  representou  apenas  um 

súbito  aumento  na  repressão  ao  tráfico  de  drogas  ilícitas”  (Ibid).  Somente  com 

Ronald Reegan que a “Guerra às Drogas” se consolidaria nas dimensões atuais. Em 

meados da década de 1980, o presidente estadunidense declarou que as “drogas” 

representavam o principal inimigo da democracia (Ibid, p. 11). Com isso, o governo 

“oficializou, em sua política internacional de combate às drogas ilícitas, uma guerra 

há muito declarada” (ESCOHOTADO, 199861 apud SANCHES 2010, p. 11). Contudo, 

por  trás  deste  discurso  proibicionista  encontravam-se  diversos  outros  interesses 

morais, políticos e econômicos, superiores até mesmo aos argumentos científicos 

relacionados  à  saúde  pública.  Vale  ressaltar  que,  neste momento  os  acordos 

internacionais de proibição e combate ao comércio e consumo de “drogas” já haviam 

sido feitos, dando maior respaldo a guerra que se declarava. 

A década de 1980 marca, portanto, essa espécie de ruptura ou passagem, 
que se estende até os dias atuais, de uma cruzada moral contra às “drogas” 
para uma Guerra às Drogas. E é nesse sentido que deve ser entendido o 
que chamamos aqui de dispositivo de Guerra às Drogas: evidentemente, 
não como a transnacionalização do combate às drogas ilícitas, mas como 
um  tipo  de  estado  de  exceção,  ou  “estado  de  guerra”,  que  pode  ser 
instalado ad hoc sempre que for possível propalar a suspeita da presença 
de “drogas”. O dispositivo de guerra às drogas supõe a pronta identificação 
de um inimigo que deve ser derrotado a qualquer custa. Nesse sentido, na 
esfera internacional, pode significar a suspensão da soberania territorial e, 

61 ESCOHOTADO, A. op. cit. p. 38
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em âmbito nacional, a suspensão dos direitos e garantias fundamentais do 
cidadão para muito além da edição de leis repressivas (SANCHES, 2010, p. 
88).

Esse modelo hoje serve como dispositivo para implementação de Estados de 

exceção no controle das populações consideradas “perigosas”, sendo responsável 

pela sua criminalização e extermínio.

O estado  de  exceção impetrado  pela  guerra  às  drogas,  como podemos 
constatar com certa freqüência nos meios midiáticos, extrapola a suspensão 
dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Esse permanente estado 
de guerra revela na figura do combate ao inimigo sua faceta mais cruel: a 
legitimação  social  do  caráter  matável  do  traficante  de  “drogas”.  A vida 
desses indivíduos não está apenas desprovida de direitos, mas da própria 
qualidade  humana,  pois  pode ser  extinta  sem que se  cometa  homicídio 
(Ibid, p. 102).

É o que já acontece em alguns países e em determinadas áreas do Brasil,  

como  por  exemplo  os  atuais  eventos  de  ocupações  das  favelas  cariocas  pelas 

polícias  militares  e  pelo  exército  para  instalação  das  Unidades  de  Polícia 

Pacificadoras (UPP)62. Nesses espaços “as ações policiais não visam coibir o crime, 

mas eliminar o inimigo”, como pode-se observar nas atuações das tropas de elite da 

polícia no Rio de Janeiro, onde o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar 

do Estado (BOPE) é preparado para ações em áreas urbanas (SANCHES, 2010, p. 

88, p.  101),  entrando nas casas, arrombando as portas,  batendo nas pessoas e 

desconsiderando completamente os direitos dos indivíduos. Essas ações ocorrem 

somente  em  áreas  pauperizadas,  evidenciado  um  tratamento  diferenciado  e 

arbitrário à população empobrecida.

Por isso, a “Guerra às Drogas”, conforme proclama Sanches  (2010, p. 11), 

“não é travada contra uma substância, ou mesmo um conjunto de substâncias, mas 

contra pessoas”.  Os inimigos deste confronto são, “os suspeitos de operarem sua 

circulação  e  acesso,  evidentemente  desde  que  não  acobertados  pelo  manto  da 

respeitabilidade  que as  altas  finanças conferem”.  Ou  seja,  não qualquer  tipo  de 

pessoa envolvida neste comércio, mas sim aqueles pertencentes às camadas mais 

pauperizadas,  vistos  como  perigosos  e  inimigos  da  sociedade,  e  por  isso 

“encarcerados ou mesmo mortos nas diuturnas ações das forças policiais e militares 

62 A análise destes acontecimentos não poderá ser aprofundada neste trabalho, apesar de ser um 
desejo pessoal. Todavia este poderá ser revisto, e assim fica indicado, nas produções futuras.
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da  quase  totalidade  dos  Estados  do  mundo”  (Ibid).  Além  disso,  de  forma  mais 

branda,  encontram-se  também  neste  círculo  repressivo,  os  usuários  dessas 

substâncias,  “excluídos  descriminados,  patologizados  e  desqualificados  sob  a 

chancela  de  'drogados'”  (Ibid),  estigmatizados,  portanto,  como  “doentes”  e 

“inválidos”63.

As ações destinadas aos usuários de “droga” vão depender da classe social  

que  este  pertence:  às  classes  mais  privilegiadas  serão  destinados  um  olhar 

psicologizante  e  ações  reabilitadores,  enquanto  que  às  populações  mais 

empobrecidas serão destinadas um olhar penal e criminalizador, bem como ações 

repressivas e desumanas.

De acordo com Sanches (2010, p. 12), os organismos repressivos contra a 

“produção, comércio e consumo das  drogas tornadas ilícitas foram sobremaneira 

aperfeiçoados,  ganhando  pouco  a  pouco,  terrenos  e  contornos  cada  vez  mais 

violentos”. Esses mecanismos, na verdade, têm como pano de fundo o controle e a 

criminalização de determinados segmentos sociais que, em cada tempo histórico, 

representou a transgressão a ordem social, moral e com isso a política dominante. 

“A atuação do poder punitivo na questão das drogas ilícitas revela historicamente o 

controle  social  sobre  as  classes  perigosas  através  da  associação  entre 

determinados  grupos  sociais”  (D'ELIA FILHO,  2007,  p.  128).  Conforme  visto  no 

segundo  capítulo,  a  atuação  punitiva  no  combate  às  “drogas”  vão  depender  de 

diversos  interesses,  principalmente  econômicos  e  ideológicos,  as  questões 

referentes  à  saúde  pública,  em  última  análise determinará  a  proibição  das 

substâncias psicoativas.

Conforme Fiore (2012), “a atuação das políticas se concentra normalmente 

em cima do mercado varejista, o mais exposto e ocupado pelos que menos lucros 

têm com esse comércio”. Assim, a polícia tem como alvo os varejistas “de rua”, que 

são  rapidamente  repostos  neste  mercado  tão  dinâmico,  fazendo  “do  tráfico  de 

drogas  um  dos  principais  responsáveis  pelo  alarmante  crescimento  do 

encarceramento  em  diversos  países”  (Ibid).  Segundo  o  Anuário  Brasileiro  de 

Segurança Pública 2014, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, “O 

número de pessoas encarceradas no Brasil atingiu 574.207”, e “O número de presos 

provisórios, aguardando julgamento, atingiu 215.639 pessoas, ou, 40,1% do total de 

63  As questões referentes ao tratamento dado aos usuários de “drogas” também não poderá ser 
aprofundada neste trabalho, pois esta problemática está se aproxima mais dos debates referentes 
à saúde pública, ficando distante do objetivo deste trabalho.
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presos no sistema penitenciário, que não inclui os presos sob custódia das polícias”. 

Com isso, fica nítido afirmar que “as vítimas e os algozes dessa guerra são oriundos,  

em sua maioria, das camadas mais pobres e estigmatizadas de seus países”. 

A atuação da polícia na repressão desta população se expressa a partir de 

práticas  violentas  como  o  abuso  de  poder,  as  humilhações,  as  torturas  e  os 

assassinatos  orbitários.  Suas  abordagens  funcionam  como  um  tribunal  de  rua, 

condenado e executando os possíveis suspeitos (por prisões, espancamentos ou até 

mesmo  pela  morte,  legitimadas  pela  possibilidade  dos  registros  de  auto  de 

resistência). As mortes por auto de resistência revelam o legado oriundo da Ditadura 

Militar no Brasil, legitimando o extermínio da população pobre. Nos últimos 5 anos, a 

“as  polícias brasileiras  mataram o equivalente ao que as polícias dos EUA em 30 

anos” e “Ao menos 6 pessoas foram mortas por dia pelas polícias brasileiras em 

2013 (Ibid)

Este casamento entre a política antidrogas e a segurança pública não é por 

acaso, visa, sobretudo, a criminalização e o extermínio da pobreza e dos pobres. 

Não por coincidência a maior parte da população prisioneira no país possuem duas 

características em comuns: são pobres condenados por tráfico de “drogas”. 

Parece-nos evidente, portanto, que a principal razão para a manutenção do 
proibicionismo no Brasil, afora as pressões estadunidenses, é a de que esse 
dispositivo  de  exceção  posto  em funcionamento  pela  Guerra  às  Drogas 
constitui-se  em  uma  estratégia  de  controle  social  de  determinados 
segmentos da população, mormente daqueles vastos contingentes que têm 
parcas condições econômicas e  nenhum acesso aos custosos meios de 
defesa legal (SANCHES, 2010, p. 103).

Desta forma, a função social exercida pela declaração de “Guerra às Drogas” 

é  criminalizar  ou  até  mesmo  exterminar  os  setores  mais  empobrecidos  da 

sociedade,  o  que  compreende  sua rotulação  como  potencialmente  perigosos.  A 

seletividade punitiva  é  a marca da criminalização da pobreza,  onde o tráfico  de 

“drogas” é um dos delitos que mais contribui para o encarceramento nas cidades do 

Brasil. 

Para Batista (2003, p. 135), “O processo de demonização do tráfico de drogas 

fortaleceu  os  sistemas  de  controle  social,  aprofundando  seu  caráter  genocida”. 

Segundo ela, 
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O mercado de drogas ilícitas propiciou uma concentração de investimentos 
no sistema penal,  uma concentração de lucros decorrentes do tráfico  e, 
principalmente, argumentos para uma política permanente de genocídio e 
violação dos direitos humanos contra as classe sociais vulneráveis: sejam 
eles  jovens  negros  e  pobres  das  favelas  do  Rio  de  janeiro,  sejam 
camponeses  colombianos,  sejam imigrantes  indesejáveis  no  Hemisférios 
Norte (Ibid).

Além do mais, o “combate” armado ao tráfico de “drogas” é responsável pela 

instauração  de  uma  verdadeira  “ideologia  do  medo”,  principalmente  nas  áreas 

urbanas. Esta ideologia é fundamental para legitimar o alto processo de repressão 

do  Estado  à  massa  de  pauperizados  envolvida  com  o  comércio  varejista  de 

substância  tornadas ilícitas.  Contribui  para  disseminação  desse  medo,  a  intensa 

produção midiática sobre a violência urbana e seu apelo por ordem. Esta ideologia 

alimenta a manutenção dos mesmos mecanismos de controle social e formas de 

repressão da época da ditadura, legitimando ainda mais a ampliação o investimento 

na chamada “luta contra o crime”. 

Isso  reforça  a  perversa  ideologia  construída  no  imaginário  social  da 

necessidade de combater a chamada “delinquência juvenil”, o que representa, na 

verdade, o atual processo de criminalização da juventude pobre. Um exemplo disso 

é o discurso da “necessidade” de redução da maioridade penal, vista como “solução” 

para combater a violência gerada pelo “crime organizado”. A maior evidência desta 

política  de  criminalização  da  pobreza  encontra-se  na  seletividade  econômica  e 

etnorracial  presente  na  imensa  quantidade  de  homicídios,  encarceramentos  e 

internações em instituições voltadas aos jovens em conflitos com a lei.

A juventude negra hoje vive sob o legado da discriminação racial oriunda do 

tempo escravocrata, carregando o estereótipo do sujeito criminoso que é fortalecido 

pelos canais midiáticos. Esse estereótipo reproduz justamente as características da 

população jovem, pobre negra e moradora das periferias e favelas urbanas,  seu 

modo de vestir, falar, andar. “Negros são 18,4% mais encarcerados e 30,5% mais 

vítimas de homicídio no Brasil” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 

2014).

Para Batista (2003, p. 134), “A partir do golpe militar, a questão da juventude 

pobre  se  relaciona  à  doutrina  de  Segurança  Nacional  e  da  defesa  do  Estado”. 

Segundo a autora, foi a partir dos anos 1970 que o chamado “mito da droga” se 

estabeleceu (Ibid), com a contribuição do apelo midiático por ordem e segurança. 
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Essa  ideologia  foi  incorporada pelo  imaginário  social,  transformando a  figura  do 

jovem traficante no “novo inimigo interno” nacional. 

Na  transição  da  ditadura  para  a  “democracia”  (1978-1988),  com  o 
deslocamento do inimigo interno para o criminoso comum, e com o auxílio 
luxuoso  da  mídia,  permitiu-se  que  se  mantivesse  intacta  a  estrutura  de 
controle social, com mais e mais investimentos na “luta contra o crime”. E, o 
que é pior, com as campanhas maciças de pânico social, permitiu-se um 
avanço  sem  precedentes  na  internalização  do  autoritarismo  (BATISTA, 
2003, p. 134).

Para a autora o problema não está na “droga” em si,  mas na tentativa de 

controle  de  uma  parcela  significativa  da  juventude considerada  perigosa,  o  que 

evidencia  “A visão  seletiva  do  sistema  penal  para  adolescentes  infratores  e  a 

diferenciação no tratamento dado aos jovens pobres e aos jovens ricos” (BATISTA, 

2003, p. 134-135):

Aos  jovens  da  classe  média  que  a  consumiam  [a  cocaína]  aplicou-se 
sempre o estereótipo médico, e aos jovens pobres que a comercializavam, o 
estereótipo  criminal.  Este  quadro  propiciou  um  colapso  processo  de 
criminalização  de  jovens  pobres  que  hoje  superlotamos  sistema  de 
atendimento aos adolescentes infratores (Ibid, p.134).

Aos jovens de classes mais privilegiadas são dados encaminhamentos para 

tratamentos  psicológicos,  domésticos  e  no  mais  o  cumprimento  de  medida  de 

liberdade assistida. Já às camadas mais pauperizadas, até mesmo em relação a 

infrações  mais  leves,  o  tratamento  dado  é  a  internação.  Esse  corte  de  classe 

determinante  no  processo  de  seleção  daqueles  que  adentrarão  as  instituições 

socioeducativa e prisionais (para os maiores de 18 anos), visto que essa “seleção” 

responde a diversos outros fatores para além da veracidade do fato de o jovem ter 

ou não envolvimento com atos infracionais. 

Com  isso,  pode-se  contatar  que  a  maioria  da  população  atendida  pelo 

sistema  socioeducativo  e  penal  advém  do  estrato  mais  pobre  não  porque 

simplesmente são os únicos a cometerem atos ilícitos, mas porque são os maiores 

condenados, pois não possuem condição de acesso a bons advogados e sobretudo 

porque criou-se no imaginário social a ideologia perversa de que a todo pobre tem 

uma tendência a se tornar um criminoso.

Desta forma fica claro que, na atual política de “Guerra às Drogas” do Estado 
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capitalista  contemporâneo,  o  “jovem  traficante”,  criminalizado  pela  mídia  e  pela 

opinião pública, apresenta-se como novo inimigo interno, como portador do medo da 

sociedade  e  responsável  pelo  ciclo  de  violência  urbana. Estes  são  vistos  e 

representados, por grande parte da sociedade, incluindo o Poder Público e a grande 

mídia empresarial, como sujo, imoral, vadio e perigoso, e desta forma devem ser 

combatidos com violência, exclusão, punição, privação de liberdade e extermínio.

A tese apresentada por Batista em seu livro Difíceis Ganhos Fáceis: Drogas e  

Juventude Pobre no Rio de Janeiro, de acordo com Alessandro Baratta (2003, p. 

1564), revela que: 

[…] ao contrário de sua função declarada, isto é, diferente de sua ideologia 
oficial,  o sistema de justiça criminal  da sociedade capitalista,  serve para 
disciplinar despossuídos, para constrangê-los aceitar a “moral do trabalho” 
que lhes é imposta pela posição subalterna na divisão de trabalho e na 
distribuição da riqueza socialmente produzida. Por isso, o sistema criminal 
se  direciona  constantemente  às  camadas  mais  frágeis  e  vulneráveis  da 
população:  para  mantê-la  –  o  mais  dócil  possível  –  nos  guetos  da 
marginalidade social ou para contribuir para a sua destruição física. Assim 
fazendo, o sistema sinaliza uma advertência para todos os que estão nos 
confins da exclusão social (Ibid).

Para Wacquant (2008) a questão da criminalização da pobreza na sociedade 

contemporânea  deixa  em  evidência  a  reformulação  neoliberal  das  funções  do 

Estado na era pós-fordista e pós-keynesiana, resultado do enxugamento do Welfare 

e  do  colapso  dos  serviços  de  bem-estar  social.  Segundo  o  autor,  a  sociedade 

neoliberal tem provocando um complexo inchaço no sistema penitenciário, resultado 

da nova administração da pobreza  gestado pelo capitalismo contemporâneo (Ibid). 

Nas palavras de Batista (2003, p. 11), em consonância com as ideias de Wacquant, 

“a  destruição  das  precárias  estruturas  previdenciárias  tem  dado  lugar  a  um 

incremento  gigantesco  de  um Estado  Penal”.  Isso  demonstra  o  que  o  autor  vai 

denominar de “finalidade extrapenais da prisão”, donde o público-alvo na verdade 

são “determinadas categorias de ilegalidade cometidas em um setor bem definido 

dos espaços físicos e sociais: basicamente crimes de rua cometidos em bairros de 

classes desfavorecidas e segregadas” (WACQUANT, 2008, p. 10).

Com isso, fica evidente que diversos interesses diferentes e complementares 

direcionam a “política de combate às drogas” e sua consequente criminalização da 

64 BARATA, Alessandro. Prefácio.  In: BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis – drogas e 
juventude pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janairo: Revan, 2003.
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pobreza, conforme expressado pelos autores acima. Em resumo, visam o controle e 

o  adestramento  dos  mais  pauperizados  da  sociedade,  o  aprofundamento  da 

exploração de sua força de trabalho, o esvaziamento de seus espaços políticos, e o 

extermínio de grupos indesejados pelo sistema.

Para  Lessa  (2006,  p.  9),  “em  uma  sociedade  que  é  uma  'coleção  de 

mercadorias',  aquelas  mercadorias  não  vendidas  adentram  ao  processo  de 

reprodução da sociedade como 'prejuízo'”, dessa forma precisam ser eliminadas. A 

Propósito,

[…] o mesmo é feito com a força de trabalho. Se ela é inútil (isto é, se não 
há emprego) ela deve ser descartada com o menor custo para o capital. Isto 
é, não se investe na sua manutenção [...] casa, comida, transporte, lazer, 
saúde, saneamento básico, etc. (Ibid). 

Portanto,  pode-se  concluir  que  a população  trabalhadora  empobrecida, 

principalmente a juventude negra, compõe a maior parcela do sistema penitenciário 

e socioeducativo no Brasil (o que também ocorre em diversos outros países, como 

nos  EUA e  na  Europa,  onde  pode-se  citar  também  a  população  trabalhadora 

imigrante), bem como as principais vítimas eliminadas pelas ações de combate ao 

tráfico de “drogas”. Isso acontece, como já observado, por dois fatores primordiais: 

1)   esta  população  representa  a  maior  vítima  das  desigualdades  geradas  pelo 

sistema capitalista, onde a falta de políticas públicas empurra-os ainda mais para o 

trabalho informal e as demais formas de sobrevivência, a fim de minimamente terem 

acesso as riquezas sociais produzidas; 2) que esta população é a principal vítima do 

processo generalizado de criminalização da pobreza causada pelo paradigma de 

“Guerra às Drogas” e pela desigualdade social.

Diante desta conclusão é preciso questionar: Não seria o jovem traficante, 

marginalizado  por  essa  sociedade  fetichizada,  desigual  e  criminalizadora,  um 

produto da própria relação social capitalista contemporânea? 

Corrobora-se com Sanches (2010, p. 6) que, na atual situação das drogas 

tornadas  ilícitas  pelas  “políticas  antidrogas”  internacionalizadas,  há  um  enorme 

fracasso  no  “controle”  dessas  substâncias,  em  sequer  limitar  seu  avanço  e  a 

disseminação das mazelas correlatas as consequências de seu uso no âmbito da 

clandestinidade. Enquanto o proibicionismo for necessário à política e aos interesses 

do poder  dominante,  não será possível  construir  uma alternativa de Estado não 
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proibicionista  ao  comércio  e  ao  consumo abusivo  de  “drogas”.  Porém é preciso 

questionar  o  papel  do  Estado  na  regulação  dessas  substâncias,  pois,  conforme 

questiona com Fiore (2012, p. 17), é possível haver mudanças significativas “sem 

que  os  limites  aos  papéis  do  Estado  sejam  questionados?”.  Conforme  o  autor, 

somente com a supressão da premissa proibicionista é que se pode “ensejar uma 

atuação  não  só  mais  justa,  como mais  eficiente”  (Ibid).  Exemplo  disso  é  o  que 

acontece com o consumo de drogas legais,  onde “os serviços de saúde podem 

fornecer  informações  a  respeito  de  usos  mais  seguros  e,  assim,  estimular  o 

autocuidado” (Ibid).

Por isso Batista (2003, p.13) afirma que:

[…] a nossa política criminal é um tigre de papel: sua fraqueza provém de 
sua  força.  Sua  força  e  seu  discurso  de  cruzada,  moral  e  bélico,  tem 
realizado muitas baixas, mas nada tem feito contra o demônio que  finge 
combater: a dependência química.

Contudo, as alternativas ao modelo proibicionista ainda podem, e devem, ser 

pautadas nos pequenos espaços institucionais – seja com a população usuária de 

“drogas” ou com a população envolvida com sua circulação e comércio – e com isso 

abrir o caminho para que a sociedade discuta este atual modelo de enfrentamento 

às “drogas”, desnaturalizando sua condição de substância ilícita e os estereótipos 

morais e criminosos construídos historicamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade  vivenciada  pela  juventude  contemporânea  é  marcada  por  um 

universo de fortes contradições, provocadas pelo acirramento das contraposições 

entre  o  capital  e  o  trabalho,  expressas  principalmente  no  aprofundamento  das 

desigualdades sociais. Luxo e miséria convivendo lado a lado nas principais cidades 

do país e a juventude é a mais afetada. A juventude pobre representa a maior vítima 

dessas desigualdades, que os empurra para o trabalho informal e as demais formas 

de acesso às riquezas sociais produzidas, como a adesão ao tráfico varejista de 

“drogas”.  Esses jovens, ao mesmo tempo em que operam ações de violência é a 

principal  vítima  dela,  expressa  no  processo  generalizado  de  criminalização  da 

pobreza causada pelo paradigma de “Guerra às Drogas”.

O  objetivo  deste  trabalho  foi  conhecer  algumas  condições  objetivas  e 

subjetivas  que  influenciam o  envolvimento  de  jovens  com  o  tráfico  varejista  de 

“drogas”, a partir de pesquisa bibliográfica e documental. Diante do exposto, pode-se 

afirmar  que  essas  influências  são  as  precárias  condições  de  vida  da  juventude 

trabalhadora  no  estágio  atual  do  capitalismo  em  sua  política  neoliberal;  as 

insuficientes  políticas  públicas  para  a  juventude,  principalmente  relacionadas  à 

educação de qualidade, à profissionalização e ao mercado de trabalho; as pressões 

do  capital  para  transformação  dos  sujeitos  em  consumidores  em  potencial, 

construindo na subjetividade humana a ideologia de que o consumo seja a fonte 

primária para se alcançar a felicidade;  o aprofundamento do individualismo e da 

competitividade  presente  no  cotidiano  das  relações  sociais;  a  necessidade  de 

integração social que, se expressa na busca pela adesão a determinados grupos, 

como  forma  também  de  proteção,  transgressão,  liberdade  e  status social;  a 

convivência  cotidiana  com  o  tráfico  nas  comunidades;  a  revolta  contra  as 

arbitrariedades policiais cometidas contra esta população, que também expressa o 

desejo de protegê-la; e a coisificação das relações sociais que se expressam nas 

diversas formas de violência e sua naturalização.

A pesquisa leva a concluir também que, a atual política de combate às drogas 

ilícitas é vitoriosa na sua missão precípua: criminalizar a pobreza por meio de ações 

ideológicas,  repressivas  e  penais.  A rotulação  da  juventude  pobre  como  um 

segmento  potencialmente  perigoso  demonstra  a  construção dessa  ideologia, 
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fundamental  para  legitimar  a  repressão  do  Estado  à  massa  de  pauperizados 

envolvida com o comércio varejista de “drogas” na chamada “luta contra o crime”. O 

tratamento dado pela sociedade e pelo Estado e seus órgãos (Justiça, Polícia Militar, 

Forças Armadas e  até os  profissionais  dos serviços públicos de atendimento às 

crianças e adolescentes) a juventude pobre envolvida no tráfico também demonstra 

esse  processo,  exemplo  disso  é  a  forma  como  as  ações  policiais  atuam  nas 

periferias e favelas urbanas, invadindo as casas sem mandato judicial, batendo nas 

pessoas, prendendo-as sem provas, e até mesmo exterminando-as. Além disso, a 

imensa massa de pobres nos sistemas penitenciários e socioeducativo constituem 

outra evidência do processo de criminalização da pobreza.

Por isso pode-se constatar que o jovem traficante é um produto da própria 

sociabilidade capitalista contemporânea, na medida em que ela  não permite seu 

acesso à riqueza socialmente produzida, difunde uma ideologia onde o ter vale mais 

do que o ser, e toma sua figura como estereótipo do novo inimigo interno que se é 

preciso combater, naturalizando sua relação com o tráfico. Parafraseando a música 

do cantor e compositor Seu Jorge, apresentada na epígrafe do trabalho, a juventude 

envolvida no tráfico varejista de “drogas” é um problema de ordem social.

O que a sociedade precisa para eliminar esta realidade, onde tantos jovens 

morrem  inocentemente  e  onde  cresce  o  número  dos  que  adentram  o  sistema 

socioeducativo  e  penal,  é  investir  na  ampliação  do  Estado  Social.  Para  isso  é 

preciso superar o discurso fortemente presente na opinião pública de que esses 

jovens, ao cometem atos infracionais perderiam seus direitos, e por isso não devem 

ser alvos de políticas públicas. Pelo contrário, o que a sociedade precisa é aliar a 

ideia de segurança pública e cidadania.

Mesmo após 24 anos da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente 

–  e  com  ela  a  conquista  de  muitos  direitos  –  onde  muitos  direitos  foram 

conquistados, e a recente aprovação do Estatuto da Juventude – reafirmando essas 

garantias e prevendo outras tantas – ainda há muito que se avançar no âmbito da 

defesa e garantia desses direitos. Por isso, se faz necessária a luta pela efetiva 

implementação de políticas sociais para a juventude, voltadas para a totalidade de 

suas  questões:  políticas  educacionais  e  profissionais,  culturais  e  artísticas,  de 

esporte  e  lazer,  políticas  inclusivas  para  os  jovens  portadores  de  necessidades 

especiais  e  políticas  que  garantem  direitos  humanos.  Essas  políticas  devem 

considerar as demandas juvenis e incorporá-los na sua formular, garantindo-lhes o 
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direito de participação democrática e cidadã nas decisões que buscarão mudar sua 

realidade enquanto jovem. Entretanto, tais políticas compõem um campo de disputa 

ideológica entre as classes, sendo a democracia e a participação social um perigo à 

ordem capitalista, por isso ela é limitada e controlada pelo poder dominante.

A realidade nos revela que o proibicionismo tornou-se uma política fracassada 

no  combate  às  “drogas”,  pois  a  mesma continua  a  fazer  parte  do  cotidiano  da 

humanidade independente da sua condição de ilicitude. Porém  esse paradigma é 

fortalecido  pelos  meios  de  comunicação  social,  pelo  senso  comum  que  sofre 

influência deles e, principalmente pelos governantes, sob influência do imperialismo 

norte-americano.  Isso  porque  o  proibicionismo  responde  a  diversos  outros 

interesses, como visto ao longo do trabalho: o controle e o adestramento dos mais 

pauperizados  da  sociedade,  o  aprofundamento  da  exploração  de  sua  força  de 

trabalho,  o  esvaziamento  de  seus  espaços  políticos,  e  o  extermínio  de  grupos 

indesejosos ao sistema.

Todavia,  já  é  possível  dizer  que  há  uma emergência  de  posicionamentos 

contrários ao proibicionismo e ao modelo de “Guerra ás Drogas” em alguns setores 

da  sociedade,  como  nos  movimentos  sociais,  na  academia,  em  determinadas 

categorias  profissionais  como o  Serviço  Social,  o  Direito,  a  Psicologia,  e  dentre 

outros  espaços  sociais.  O  fortalecimento  dessas  ideias  é  fundamental  para 

construção de alternativas que visam combater o abuso do consumo de “drogas” e 

principalmente as consequências ocasionadas pela sua proibição e pela ação dos 

Estados no seu “combate”.

Sendo o Serviço Social uma especialização do trabalho coletivo inscrita  na 

divisão social e técnica do trabalho que tem como objeto intervir nas expressões da 

“questão social” (IAMAMOTO, 2009), o estudo e o conhecimento deste assunto (a 

inserção se jovens no tráfico de “drogas”), sendo uma das principais expressões da 

“questão  social”  na  contemporaneidade  e  também  um  de  seus  espaços  sócio-

ocupacionais,  se  coloca  para  a  categoria  profissional  como  uma  dimensão  de 

grande relevância. 

A intervenção do assistente social junto à juventude em conflito com a lei, e 

em  especial  envolvida  com  o  tráfico  varejista  de  “drogas”,  independente  da 

instituição  que  trabalha,  deve  ser  orientada,  sobretudo,  pelas  dimensões  que 

perpassam o trabalho profissional  – teórico-metodológica, ético-política e técnico-

operativa – e  pelo conhecimento crítico dessa realidade. A abordagem profissional 
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não  pode  se  pautar  em  uma  intervenção  que  individualize  o  usuário,  seja 

criminalizando ou colocando-o simplesmente na condição de vítima, como também 

não  pode  isolar  o  mesmo  das  determinações  sociais  que  o  influenciam  a 

determinados  modos  de  vida.  Para  isso  é  necessária  a  constante  formação 

profissional  e a busca incessante pelo conhecimento dos aspectos dinâmicos da 

realidade.  Além  disso,  esta  intervenção  tem  que  ter  como  horizonte  principal  a 

garantia de acesso dos usuários a seus direitos fundamentais e a orientação sobre 

suas  responsabilidades  e  consequências,  independente  das  escolhas  dele.  O 

assistente social não pode tomar para si a tarefa de “tirar” o usuário da realidade a 

qual  ele  vivencia,  o  que  implicaria  em  um  exercício  profissional  messiânico.  O 

profissional  também  precisa  ter  o  cuidado  para  não  realizar  uma  intervenção 

fatalista, ou seja, acreditar que nada seria possível para modificar esta realidade. 

Enfim, o exercício profissional deve se pautar na leitura crítica da realidade 

concreta, conhecendo os limites e as potencialidades da intervenção profissional e 

respeitando as decisões tomadas pelos usuários frente sua vida. Essa intervenção 

se tornará ainda mais qualitativa quando articulada a outras categorias profissionais 

e a rede de atendimento disponível ao usuário, apesar de todos os limites postos 

pela realidade do sistema de proteção social para tal construção.

Enfim, ao concluir essa pesquisa, acredita-se ser de grande importância o 

debate sobre o tema das drogas e de como o mercado deste produto recruta os 

jovens. Não é possível uma análise responsável sobre esse tema, sem que seja feita 

referência à sociedade capitalista e sua forma de reprodução. A ampliação desse 

debate pode levar à construção de uma sociedade onde este jovem deixe de ser 

produto  e ao mesmo tempo deixe de ser  visto  como uma ameaça.  A juventude 

pobre, negra, moradora da favela, é reflexo das contradições inerentes ao capital, e 

sua inserção no tráfico de drogas não pode ser entendida como um fato isolado,  

pelo  contrário,  esses  jovens  tornam-se  um  produto  da  própria  sociabilidade 

capitalista  na  medida  em  que  lhes  nega  os  direitos  fundamentais  para  se 

desenvolverem com saúde, segurança e possibilidades de escolhas que visem sua 

emancipação enquanto sujeito.
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