
 

 

 

                  

O USO DE DROGAS E O PROIBICIONISMO 

 

Giana Carla Laikovski1 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho constitui-se numa reflexão teórica acerca do uso 
de drogas, a imagem socialmente construída acerca deste 
hábito, as ações proibicionistas adotadas sobretudo a partir do 
século XX no Brasil, a luz de alguns teóricos da sociologia 
clássica. Observou-se que predomina uma imagem negativa 
acerca do uso de drogas, fortemente reforçada através da 
mídia e de ações governamentais alarmistas. As políticas sobre 
drogas são pautadas no modelo criminal e no modelo de 
doença. As ações no âmbito da repressão, evidenciam a 
criminalização da pobreza, uma vez que a classe dominante 
que se beneficia do comercio ilegal de drogas continua imune.  
 
Palavras-chave: Drogas. Proibicionismo. Política sobre 
drogas. 
 
ABSTRACT 
 
This work consists of a theorical thinking about drug abuse, the 
social image built after this habit, the prohibitionist actons 
adopted mostly in the twentieth century in Brazil, from the point 
of view of some theorists of classical sociology. It haas been 
observed that there is a negative image related to drug abuse, 
stregthened by the media and by alarmista governamental 
actions. The politics about drugs are ruled on the criminal and 
addiction model. The actions regarding repression evidence the 
criminalization of poverty, once the dominant class benefits from 
the ilegal drug dealing and remains imune. 
 
Keywords: Drug. Prohibitionism. Drugs politics. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Antes de iniciar nossas considerações acerca das configurações do consumo de 

drogas e dos aspectos relacionados ao seu proibicionismo, faz-se necessário mencionar 

aqui qual nosso entendimento a respeito da concepção do termo “droga”. Carneiro (2005) 

explica que a palavra droga é provavelmente derivada do holandês droog, que significa 

produtos secos e que, nos séculos XVI ao XVIII, servia para designar um conjunto de 

substâncias naturais utilizadas, sobretudo, na alimentação e na medicina, embora o termo 

também tenha sido utilizado na tinturaria ou como substância que poderia ser consumida 

por mero prazer.  

 Assim como define a Organização Mundial da Saúde, entendemos que droga é 

“qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre 

um ou mais de seus sistemas produzindo alterações em seu funcionamento”. A Lei nº 

11.343, de 23 de agosto 2006, acrescenta, ainda, que drogas são substâncias ou produtos 

capazes de causar dependência. 

 As maneiras pelos quais se faz uso de drogas são determinadas pelo contexto 

social, cultural, político e econômico. Embora em algumas culturas o uso de determinadas 

substâncias representa a tradição local ou são legalizadas, podemos perceber que na 

sociedade capitalista ocidental, fazer uso de drogas é considerado um “desvio” de padrões 

sociais pré-estabelecidos. O sujeito “desviante” é caracterizado pela inadequação 

comportamental diante das situações vivenciadas por ele. É visto como um cidadão que não 

tem capacidade de produzir ou assumir qualquer responsabilidade, além de gerar gastos 

públicos desnecessários.  

 Acredita-se que o usuário de drogas, por apresentar dificuldades em lidar com 

problemas e frustações impostas a ele, vê nas drogas uma forma “fugir” da realidade que o 

cerca (SILVEIRA et al, 2013; GABATZ et al, 2013; CAPISTRANO et al, 2013). Entretanto, 

por mais que esta afirmativa possa ser verdadeira, estudos atuais apontam que muitos 

jovens iniciam o uso apenas por curiosidade e permanecem no uso pelo prazer que a droga 

proporciona e por considerarem, num primeiro momento, que o uso não lhe trará prejuízos 

relevantes (OLIVEIRA, 2011; GABTZ et al, 2013). 

  
Nossa sociedade, organizada nos moldes capitalistas, responsáveis pela crescente 
desigualdade social, também se configura no cenário de uma tendenciosa mudança 
de valores, voltada para a competitividade, individualismo, estética e consumo. Em 
uma sociedade regida pelos imperativos de consumo, o uso de drogas é 
considerado a maximização de oportunidades de obtenção de prazer e a evasão de 
sofrimentos para indivíduos que buscam soluções que são meras tentativas de 



 

 

 

                  

escape, apesar de tal atitude estar embutida pela faceta de contestação e/ou 
transgressão às normas vigentes. Uma análise antropológica da sociedade ocidental 
pós-moderna mostra que essa tem preconizado, nos últimos tempos, a maximização 
da vida, a exacerbação da sensualidade e a intensificação do prazer; e é nesse 
contexto que se enquadra o surgimento de drogas cada vez mais potentes e a 
complexidade do uso abusivo de substâncias psicoativas (SOUZA, KANTORSKI, 
MIELKE, 2006, p. 02) 

  

 Durkheim, ao discorrer sobre as mudanças na configuração da sociedade moderna, 

faz distinções desta em relação às sociedades tradicionais, evocando o conceito de 

solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, como bem explica Giddens (1997). Nos 

moldes atuais, Durkheim afirma que a sociedade vive uma solidariedade orgânica, uma vez 

que é composta por diferentes formas de pensar, diferentes crenças e valores, onde os 

indivíduos têm interesses muito distintos, mas que possuem uma consciência social mais 

elevada. Isso quer dizer que o individuo tem um certo controle sobre seus interesses em prol 

dos interesses da coletividade, submetendo-se à consciência coletiva. Assim, Durkheim 

indica que, o indivíduo egoísta é aquele que busca satisfazer seus interesses, enquanto que 

na sociedade deve predominar o individualismo moral que envolve a valorização do bem-

estar dos outros, um desejo de igualdade e justiça, nos parâmetros burgueses. Ou seja, o 

conceito de egoísmo estaria ligado às necessidades individuais, enquanto que o 

individualismo moral remeteria a uma atitude coletiva. Esta moralidade imposta pelo grupo, 

Durkheim vê de forma positiva, uma vez que contribui para a ordem social sem que esta 

seja imposta através da repressão, como nas sociedades primitivas quando predominava a 

solidariedade orgânica. Assim, podemos entender que o usuário de drogas é visto como um 

ser egoísta, uma vez que representa o enfrentamento à ordem, e que suas motivações são 

determinadas pela sua condição biológica para satisfação das suas necessidades. Sua 

atitude egoísta gera o que Durkheim chama de anomia, ou seja, uma situação que provoca 

a ruptura do equilíbrio de uma sociedade. O momento em que ocorre o fenômeno da anomia 

na sociedade é aquele em que as ações individuais deixam de ser reguladas por normas 

claras e coercitivas, momento do crescimento das necessidades, quando os desejos e 

apetites individuais são exaltados a ponto de não mais se submeterem a ordem tradicional, 

que perde seu poder regulador cedendo lugar ao egoísmo individual. Assim, a solução para 

a anomia estava no avanço futuro da moralidade do individualismo e não no retorno da 

rigidez coercitiva da velha ordem tradicional. Entretanto, é evidente o crescimento do 

discurso de solidariedade a estes sujeitos, porém este discurso coloca-os como seres 

doentes que necessitam de ajuda, concomitante com o discurso moralizador e criminalizador 

que tratam estes sujeitos como delinquentes. Ou seja, os antigos hábitos repressivos são 

travestidos de individualismo moralista e ambos agem de maneira coercitiva na vida das 



 

 

 

                  

pessoas. Estas duas formas de entender o usuário de drogas dão direção às políticas 

públicas atuais e serão mencionadas ao longo deste trabalho. Importa mencionar que, ao 

atribuir ao “individualismo moral” a solução dos problemas sociais, Durkheim afasta-se da 

perspectiva marxista, que via na luta de classes um fator determinante do conflito na 

sociedade capitalista. 

  A dependência química, ocasionada pelo uso abusivo de drogas, é considerada uma 

doença e trás sérias consequências para a vida dos usuários. Para além do 

comprometimento biológico e de transtornos psicológicos, muitos destes usuários envolvem-

se em situações de risco, como tráfico de drogas e outras atividades ilegais, acidentes de 

trânsito, práticas sexuais inseguras, situações de violência, têm seus vínculos familiares 

rompidos, são privados de moradia, educação, trabalho, alimentação e cuidados com a 

saúde, dentre outras situações de vulnerabilidade, sendo assim estigmatizados pela 

sociedade onde vivem (SILVEIRA et al, 2013; GABATZ et al,2013; CAPISTRANO et al, 

2013). Este estigma é potencializado quando a família e a sociedade julgam que 

dependente químico não demonstra interesse em se recuperar, quando entendem que o uso 

de drogas por ele continua sendo opcional e acabam por responsabilizá-lo e culpabilizá-lo 

por grande parte dos problemas gerados em seu meio. Como exemplo, é comum que as 

famílias de dependentes químicos expliquem seus conflitos e contradições a partir das 

consequências do uso de drogas por um de seus membros. Ao atribuir a responsabilidade 

dos problemas ao outro, o familiar assume uma imagem sem mácula, muitas vezes 

vitimizando-se diante da situação. O usuário, por sua vez, tende a reconhecer sua “culpa”, 

uma vez que tem o entendimento de que age em desacordo com as normas e padrões de 

convivência pré-estabelecidos. Assim, se reproduz as relações de poder entre os membros 

da família, que nada mais é se não o reflexo das relações de poder constituídas em 

sociedade.  

 Em “Os Estabelecidos e os Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de 

uma pequena comunidade”, Elias e Scotson (2000), ao estudar os diferentes grupos sociais 

de uma comunidade da Inglaterra dos anos 1950, acaba por evidenciar as configurações 

das relações de poder presentes nesse contexto, nos permitindo fazer uma relação com a 

situação dos usuários de drogas. Os autores buscam entender como se consolida a ideia de 

que o grupo de estabelecidos é superior ao grupo de outsiders, os recém-chegados na 

cidade. Dentre outros referenciais, Elias e Scotson (2000) fazem uso do conceito de anomia 

de Durkheim, para afirmar que o grupo de estabelecidos cria uma imagem nômica a respeito 

de si próprios e uma imagem anômica a respeito dos outros, os outsiders. Um importante 

elemento para a reprodução dessa posição social é o estigma. O processo de estigmação 



 

 

 

                  

só se consolida quando o um grupo está bem instalado nas relações de poder, das quais o 

outro grupo é excluído. Ao afixar o rótulo de “valor humano inferior” ao outro grupo, o grupo 

dominante mantém sua superioridade social. “nesta situação, o estigma social imposto pelo 

grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma penetrar na auto-imagem deste último e, 

com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo” (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 24). Assim, a 

estigmação implica inferioridade e desonra, e pode surtir um efeito paralisante nos grupos 

de menor poder, que acabam considerando-se deficientes diante das normas do grupo 

dominante. 

 A interiorização da imagem depreciativa atribuída pelos estabelecidos aos outsiders 

também pode ser observado a partir das diferenças no modo como os usuários de classes 

sociais distintas entendem o consumo de drogas. Em uma pesquisa realizada por Oliveira 

(2010), com usuários de drogas de classe vulnerável e de classe média, o autor concluiu   

 

que os jovens de segmentos populares tendem a ter uma visão muito mais negativa 
do seu próprio consumo de drogas do que os jovens de classe média, o que incide 
na expressão de uma identidade autodepreciada. Em alguns casos, os jovens 
assumem a imagem do viciado ou do dependente, reproduzindo a opinião do senso 
comum, que tende a enxergar os usuários de substâncias psicoativas postas na 
ilegalidade como seres doentes e/ou criminosos. Eles tendem a ser fatalistas, 
imputando sua situação de “desvio” (tal como eles próprios veem) a causas 
externas, como a influência dos pais, e, assim, se eximindo de assumir a 
responsabilidade por suas práticas. Esse tipo de identidade, baseada numa 
autoimagem depreciada, não aparece nos relatos e em outros registros que 
exprimem a opinião dos agentes de melhor inserção social (OLIVEIRA, 2010, p. 58). 

 

 Elias e Scotson (2000) explicam que, entre o grupo de estabelecidos, a auto-

regulação dos indivíduos que se encontram incertos no grupo acontece através 

transformação dos seus desejos e do respeito às regras impostas pelo grupo. Na medida em 

que o indivíduo respeita às regras, vai novamente se inserindo ao grupo, caso contrário, é 

estigmatizado e tratado como uma anomia. O grupo pune o desvio e o indivíduo tem 

consciência do porquê está sendo punido. Já no grupo de outsiders, o processo de 

estigmação leva os estigmatizados a interiorizar a imagem que lhes é atribuída e incorporá-

la no seu comportamento, reproduzindo sua condição de outsider.  

 Elias e Scotson (2000) colocam que as posições de estabelecidos e outsiders são 

transitórias, ou seja, alguém que foi outsider pode vir a se tornar um estabelecido e também 

o contrário. Em relação aos usuários de drogas, entendemos que ainda é um desafio que os 

mesmos que já se encontram na posição de outsider venham a se tornar estabelecidos. Nas 

famílias de classe superior, a tendência é que se encubra os problemas causados pelo 

usuário de drogas e busquem reestabelecê-lo. Quando esta expectativa não é 

correspondida, o usuário tem seus vínculos rompidos e passa a integrar o grupo de 



 

 

 

                  

outsiders. Entre os outsiders, mesmo quando um usuário busca tratamento e demonstra 

melhora, é um longo processo para que o mesmo se torne um estabelecido, pois o estigma 

do uso de drogas o acompanhará por muito tempo.  

 A imagem negativa referente ao consumo de drogas é uma construção social 

recente. Além de influenciar diretamente no olhar da sociedade sobre o uso, o 

proibicionismo é fundamento para a atual política sobre drogas. Para refletir sobre esta 

política, é importante entender brevemente a história do consumo de drogas no Brasil e o 

contexto social do proibicionismo. 

 

  

2. USO DE DROGAS NO BRASIL E O PROIBICIONISMO 

 

 

 As drogas foram consideradas nocivas ou benéficas de acordo com sua época, da 

cultura onde se inseria seu uso e, sobretudo, em função do padrão a dos motivos 

subjacentes ao seu consumo. Atualmente elas recebem diferentes significados, dependendo 

do olhar que recebem. O seu significado científico, por exemplo, é diferente de seu 

significado sócio-cultural. 

 Poiares (1999) afirma que nos dois últimos séculos a droga acabou por assumir uma 

tripla dimensão:  

a de mercadoria, como ponto de ligação entre as componentes jurídica, econômica 
e fiscal; a dimensão lúdica e terapêutica, como fonte de desinibição favorecedora 
de convívio social e como instrumento de tratamento médico; e, por último, as 
dimensões de objeto e origem do crime, numa perspectiva emergente, sobretudo, 
em meados do século XX (POIARES, 1999,p. 4) 

 

 A fala de Poiares (1999) vai ao encontro do que afirma Carneiro (2005), quando este 

coloca que o controle do fluxo desta mercadoria envolve interesse econômicos políticos e 

culturais. O consumo de tabaco e álcool, assim como das drogas legais e ilegais em geral, 

passou a ser objeto de uma forte intervenção reguladora estatal no inicio do século XX, o 

que redundou em tratados internacionais, leis específicas, aparatos policiais e numa 

consequente hipertrofia do preço e do lucro comercial.  

 Ao mesmo tempo houve um imenso movimento de regulação dos hábitos cotidianos 

das populações. Delmanto (2013) e Carneiro (2002) explicam que o proibicionismo, bem 

como as atuais ações acerca do combate às drogas é de herança estadunidense, embora 

influenciada por organismos internacionais. Interessada no aproveitamento máximo da força 

de trabalho, a coerção industrial estabeleceu como principais alvos o sexo e as drogas, 



 

 

 

                  

inclusive o álcool. Inicialmente, os EUA proíbem a venda do ópio (1909), cocaína e heroína 

(1914) e bebida alcoólicas (1919), este último com lei revogada em 1933 (DELMANTO, 

2013). Devido ao aumento do consumo de ópio, os EUA lideraram a campanha pela 

eliminação gradual do comércio internacional dessa substância, que desencadeou a 

realização de uma série de eventos internacionais para o debate em torno da questão – os 

Encontros de Xangai, em 1906 e 1911, e as Conferências em Haia, em 1912 e 1914. 

Convenções internacionais foram sendo firmadas para a repressão do comércio e o 

consumo de drogas – ópio, morfina, cocaína e toda substância que pudesse levar ao uso 

abusivo, consolidando o discurso proibicionista entre as nações (ALVES, 2009, p. 2311). 

 Após a Segunda Guerra, aumenta o número de drogas proibidas internacionalmente 

pela ONU.  A partir da década de 1960 aumenta a demanda por cocaína, haxixe e nos EUA 

e na Europa, estimulando a formação de cartéis na Colombia, Peru e Bolívia. Delmanto 

(2013) cita Rodrigues (2003) e afirma que existe uma simbiose entre os interesses do 

Estado e do Narcotráfico: 

  

Para as organizações da droga, a manutenção da proibição e da repressão 
ineficientes de um largo leque de drogas psicoativas amplamente desejadas e 
consumidas maximiza os lucros do negócio, ao mesmo tempo em que a facilidade 
com que conseguem influência nas instituições públicas garante que os canais 
estatais se abram aos objetivos do crime organizado. Por outro lado, a proibição às 
drogas fornece ao Estado uma importante justificativa para a intervenção na 
sociedade, através da repressão à produção e consumo ilegais que, na realidade, 
incidem diretamente sobre o usuário e o traficante varejista (geralmente proveniente 
de classes sociais baixas). A guerra às drogas é ineficiente para desbaratar os 
setores oligopólicos, mas é extremamente operacional como uma estratégia política 
de controle social. A simbiose se dá, portanto, não só na penetração de um modelo 
repressivo vantajoso para “perseguidor” (Estado) e “perseguido” (narcotráfico) 
(RODRIGUES, 2003 apud DELMANTO, 2013, p. 20) 

 

 Diante da colocação de Rodrigues, fica explicito que o proibicionismo é reflexo da 

luta de classes, uma vez que a guerra às drogas tem como principal alvo o povo pobre. 

Enquanto o Estado obtém ganhos com o comércio ilegal, assume um discurso moralizador e 

repressor, criminalizando a pobreza e agindo de forma coercitiva para o controle da 

população.  

 Quando Weber lembra León Trotsky ao afirmar que todo Estado se funda na força, 

ele retomou a ideia de que o Estado é o detentor do monopólio da violência física e o faz de 

modo legítimo. Diferente de Durkheim que via no Estado a responsabilidade de proteger os 

interesses universais e promover a paz social, entendemos que Weber assume uma posição 

realista, compreendendo que “o Estado consiste em uma relação de dominação do homem 

pelo homem, fundada no instrumento da violência legítima” (WEBER, 2005, p. 57). Esta 

dominação não se dá somente através do uso da força física, mas também no plano 



 

 

 

                  

simbólico, como é possível observar através da disseminação dos discursos 

criminalizadores e amedrontadores a respeito das drogas e de seu consumo. Marx, também 

vai de encontro à perspectiva durkheimiana, e afirma que o Estado não se constitui como 

agente coletivo que atua com vistas ao bem comum, mas sim em um Estado de classe, ou 

seja, o Estado administra os interesses da classe dominante, pois está sob o domínio da 

mesma. Somente é possível o rompimento desta ordem através da expropriação do poder 

político e econômico pelo proletariado, que consiste no primeiro passo para a destruição do 

Estado (PERISSINOTO, 2011).  

 No Brasil, o fenômeno do proibicionismo iniciou após a convenção de Haia, 

acontecida em 1911, quando o Brasil se comprometeu a fortalecer o controle sobre o uso de 

ópio e cocaína. Naquele momento, o vício até então limitado à classe média, era utilizado 

dentro dos prostíbulos passou a se espalhar nas ruas entre as classes sociais “perigosas”, 

ou seja, entre os pardos, negros, imigrantes e pobres, sendo motivo de preocupação para 

governo e mais uma vez evidenciando o caráter classista que influenciou o proibicionismo 

no Brasil. 

Mais tarde, em 1921, surge a primeira lei restritiva na utilização do ópio, morfina, 

heroína, cocaína no Brasil, passível de punição para todo tipo de utilização que não 

seguisse recomendações médicas. Pitombo (2011) afirma que já no século XIX, a Cannabis 

passa a ser ter seu uso proibido em rituais de origem africana, como forma de repreensão 

da cultura do negro, embora tivesse seu uso prescrito como remédio, devido aos seus 

efeitos terapêuticos. A partir de 1930 o uso de maconha é totalmente proibido e em 1933 

ocorreram as primeiras prisões no país (no Rio de Janeiro) por uso da droga. Em 1938 

também foi proibido o uso da cocaína, mesmo para fins medicinais.  

A Convenção de Drogas e Narcóticos das Nações Unidas, de 1961, assinada hoje 

por todos os países da ONU, foi o primeiro consenso mundial de que substâncias 

psicoativas deveriam ser coibidas, por causar dependência e danos à saúde. 

 Partindo do pressuposto de que o Estado representa a classe dominante (Marx, 

1997), este gradativo processo de proibição das drogas, evidentemente, respondia aos 

interesses de grupos que se encontravam no poder e que teriam significativos ganhos com a 

repressão do consumo de drogas. Assim, conforme afirma Perissinoto (2011), o Estado não 

é uma forma institucional neutra e garante a reprodução da ordem social sem 

necessariamente que a burguesia ocupe seu espaço político, e convive com um processo 

político que tem uma dinâmica própria (processo político autônomo) e que pode produzir 

efeitos indesejáveis para esse papel obrigatório do Estado. As políticas públicas voltadas à 

criminalização das drogas demonstram esta condição. 



 

 

 

                  

 Atualmente, o consumo de crack talvez seja a principal preocupação do Estado, no 

sentido de combater o uso de drogas. Ele emerge no cenário brasileiro na década de 90, 

apresentando-se como um fenômeno em rápida expansão, principalmente nos centros 

urbanos. Desde então, o seu consumo é cada vez mais crescente, não se restringido às 

periferias urbanas, como se pensava inicialmente, tornando-se cada vez mais popular em 

diferentes segmentos sociais, inclusive na área rural.  

De acordo com o Ministério da Saúde2, o levantamento mais recente sobre o 

consumo da droga é de 2005, feito pelo Cebrid (Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas Psicotrópicas) em 108 cidades brasileira. A pesquisa aponta que 0,1% da população 

fumou crack nos 12 meses anteriores à pesquisa. No mesmo período, 2,6% haviam fumado 

maconha, 1,2% tinha utilizado solvente, 0,7% havia usado cocaína, enquanto 49,8% das 

pessoas consumiram álcool. Dados do IBGE ainda apontam que há cerca de 1,2 milhões de 

usuários de crack no Brasil.   

Quando algo se constitui em problema social, se torna objeto de políticas voltadas a 

diminuir, inibir e/ou previnir as causas desse problema. No Brasil há dois modelos 

explicativos sobre o consumo de drogas que orientam as políticas públicas atuais: o modelo 

criminal e o modelo de doença (Alves, 2009; Souza e Kantorsky, 2007; Nascimento, 2006). 

O primeiro modelo criminaliza o uso da droga, entendo como um problema moral que deve 

ser combatido no sentido de proteger a sociedade das consequências de seu uso, através 

de ações de repressão e intervenção na economia da droga. O modelo de doença concebe 

o consumo de drogas e a dependência como uma patologia biologicamente determinada e, 

como tal, deve ser abordado com a oferta de tratamento e reabilitação.  

 

Embora os modelos explicativos divirjam quanto às suas propostas de intervenção, 
ambos compartilham do propósito de eliminação do consumo de drogas – seja pelo 
encarceramento seja pelo tratamento. De acordo com uma perspectiva de não-
tolerância às drogas, as ações de prevenção objetivam especialmente a redução da 
demanda por drogas e o tratamento admite a abstinência como única meta 
plausível. A assistência à saúde ofertada segundo a perspectiva proibicionista tem 
sido caracterizada como de “alta exigência”. Destaca-se a indistinção feita pelos 
adeptos desta vertente entre o consumo de drogas ocasional daquele considerado 
abusivo e/ou prejudicial, caracterizado como um padrão de consumo capaz de 
produzir danos sociais e à saúde, inclusive a dependência química (ALVES, 2009). 

 

No que se refere à divulgação de informações acerca do consumo de drogas 

podemos verificar que estas geralmente são relacionadas ao terror, à violência e à 

degradação. Bucher e Oliveira (1994) analisaram alguns textos referentes às drogas, que 

consideram fazer parte de um conjunto de produções denominado “formação discursiva anti-

                                                 
2 Dados retirados do site: http://noticias.r7.com/brasil/noticias/faltam-dados-sobre-quem-consome-crack-no-brasil-
diz-coordenador-de-programa-do-ministerio-da-justica-20100506.html 



 

 

 

                  

drogas”. Compõe este grupo três categorias: textos americanos divulgados no Brasil, 

documentos oficiais brasileiros e textos da imprensa brasileira. Dentre as características 

comuns dos textos, os autores indicam o caráter persuasivo, voltados para a construção de 

um sentido dominante, com palavras carregadas de conteúdos ameaçadores. O tom 

autoritário e alarmista imprimido aos textos que materializam o discurso em pauta traz como 

resultado a ideia de um saber único e exclusivo. Outra tendência apontada pelos autores é a 

construção do discurso anti-droga são os silenciamentos, falando-se muito da droga ilícita 

omitindo-se falar das drogas lícitas – as mais consumidas no mundo inteiro e as mais 

perniciosas para a saúde pública. Outra ideia chave diz respeito à apresentação do cidadão, 

em particular jovem, como ser indefeso, necessitando de orientação e proteção. Enfatiza-se 

o relacionamento vertical (provedor/receptor) ou ainda paternalista, articulado à perfeição 

com o modelo da sociedade disciplinar, cuja racionalidade estimula o controle institucional, a 

relação autoritária, o enquadramento dos indivíduos que não correspondem aos padrões 

sociais esperados. Outra característica marcante dos textos analisados diz respeito àquelas 

construções sobre drogas que as apresentam como um mal em si, independentemente do 

uso que delas se faz, das ações subjetivas e dos processos sociais. Os autores finalizam 

denunciando a visão do mundo simplista e maniqueísta dos textos. 

 Em uma produção recente, Volcov e Vasconselos (2013), ao analisar as campanhas 

publicitárias a respeito do Programa Crack, é Possível Vencer, mencionam algumas 

pesquisas acerca da imagem acerca das drogas passadas pelos meios de comunicação. 

Observam que é comum a mídia se referir ao usuário de crack “como alguém que precisa de 

controle, pois é criminoso, louco ou portador de alguma outra doença ou distúrbio mental, ou 

seja, é alguém moralmente condenável, que traz riscos à sociedade” (VOLCOV e 

VASCONCELOS, 2013, p. 103). Em relação à campanha do referido programa, consideram 

que reproduzem informações baseadas no senso comum, sem indicar dados que 

comprovam a epidemia de crack e tampouco informações mais específicas quanto ao 

contexto do uso. É uma campanha baseada no medo e na tragédia, que dá a conotação de 

guerra ao crack, apresentando uma posição maniqueísta quanto ao consumo. 

A imagem social criada acerca do consumo de drogas para justificar as políticas 

desiguais e criminalizantes adotadas pelo Estado nos remete à reflexão de Codato (2011), 

no que diz respeito aos reais interesses escondidos por detrás desta aparência. O autor faz 

uma relação entre a cena política e o teatro e considera que “a cena política é um espaço de 

práticas sociais que oculta mais do que revela ao observador, ao menos para aquele que 

não se preocupa em ligar todos os pontos e restituir o sentido fundamental da política” 

(CODATO, 2011, p. 141). Assim, é preciso que o expectador tenha uma visão geral do 



 

 

 

                  

conjunto, tanto da frente quanto do fundo do palco, captar no mesmo movimento de disfarce 

aquilo que está encoberto por ele. Entendemos que este é um grande desafio, uma vez que 

o Estado e suas políticas públicas, a mídia de massa, dentre outros instrumentos de 

dominação atuam efetivamente para que esta situação continue sendo reproduzida no 

sentido de manter a ordem social do capital.   

Na falta de um debate público e com a repetição de idéias falseadas, autoritárias e 
preconceituosas, tem-se operado uma desqualificação e demonização do usuário e 
do "traficante" (também tratado de maneira pouco matizada). O reducionismo dessa 
esteriotipação ao encobrir alguns dos reais problemas estruturais da sociedade 
criando um inimigo imaginário, que tem sua utilidade na manutenção do status quo, 
acaba por aumentar a marginalização dos usuários assim como leva à cristalização 
uma “subcultura da droga” de pouca permeabilidade a agentes de saúde ou a 
representantes de qualquer tipo de discurso oficial. E, como uma profecia que 
cumpre a si mesma, isso leva à criação de novas ameaças à ordem e à saúde nessa 
sociedade (MACRAE, 2007, p.01) 

 

 

3. CONCLUSÃO 
 

A realidade do consumo de drogas na atualidade nos traz dados inicialmente 

alarmantes, porém a forma de divulgação destas informações e a postura adotada pelo 

Estado em relação a prevenção, repressão e tratamento tem sido questionado por 

estudiosos da área. Questiona-se os interesse “subliminares” à proibição de certas drogas e 

liberação de outras como álcool, tabaco e produtos da indústria farmacêutica como 

benzodiazepínicos e antidepressivos. Até porque, a mera proibição nunca constitui, 

isoladamente, fator de abandono do uso da substância.  

Assim, encerramos nossa reflexão com as palavras de Carneiro (2002) que, em 

nosso entendimento, faz uma importante avaliação acerca do proibicionismo das drogas: 

 

O proibicionismo do início do século XXI dirige-se não contra o álcool, mas contra 
outras drogas (os derivados de coca, ópio, canábis e substâncias sintéticas). Seu 
efeito é aumentar a voracidade da especulação financeira nesse ramo de alta 
rentabilidade do capital e, ao mesmo tempo, inflar o aparato policial na tarefa da 
repressão. As  drogas são produtos da cultura, são necessidades humanas, assim 
como os alimentos e as bebidas, podendo ter um bom ou um mau uso, assim como 
ocorre com os alimentos. A diferença é que um viciado em açúcar não corre o risco 
de ir preso, mas apenas o de perder a saúde na obesidade ou diabetes. A idéia da 
erradicação do consumo de certas substâncias é uma concepção fascista que 
pressupõe para o Estado um papel inquisitorial extirpador na administração das 
drogas, assim como de outras necessidades humanas. A noção de um Estado 
investido do poder de polícia mental e comportamental, que legisla sobre os meios 
botânicos e químicos de que os cidadãos se utilizam para interferir em seus estados 
de humor e de consciência e que pune os que desobedecem é um pressuposto 
necessário para a hipertrofia do lucro obtido no tráfico. Em outras palavras, a 
proibição gera o superlucro. Por essas razões, a reivindicação da descriminação das 
drogas choca-se tanto com os interesses dos grandes traficantes assim como com 
os do Estado policial (CARNEIRO, 2002, p.20). 
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