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[...] 

Desde a cabeça ao bico dos sapatos, 

São mensagens, 

Letras falantes, 

Gritos visuais, 

Ordens de uso, abuso, reincidências, 

Costume, hábito, premência, 

Indispensabilidade, 

E fazem de mim homem-anúncio itinerante, 

Escravo da matéria anunciada. 

[...] 

Onde terei jogado fora  

Meu gosto e capacidade de escolher, 

Minhas idiossincrasias tão pessoais, 

E cada gesto, cada olhar, 

Cada vinco da roupa. 

Sou gravado de forma universal, 

Saio da estamparia, não de casa, 

Da vitrine me tiram, recolocam, 

Objeto pulsante mas objeto 

Que se oferece como signo de outros 

Objetos estáticos, tarifados. 

Por me ostentar assim, tão orgulhoso 

De ser não eu, mas artigo industrial, 

Peço que meu nome retifiquem. 

Já não me convém o título de homem. 

Meu nome novo é Coisa. 

Eu sou a Coisa, coisamente. 

 

“Eu, etiqueta”, Carlos Drummond de Andrade 

 



 

 

RESUMO 

Esta pesquisa examina a demanda por drogas ilícitas. Considerando a relação de 
mercado que se estabelece entre os consumidores e os fornecedores desses 
produtos, tem como referência a teoria da motivação de Abraham Maslow, que 
classifica e hierarquiza as necessidades humanas e é largamente aplicada na área 
de Marketing. Desenvolvimento tem a ver com a satisfação de necessidades 
humanas e o seu instrumento são as políticas públicas. Também a demanda por 
drogas ilícitas tem a ver com a satisfação de necessidades humanas. Por isso, na 
medida em que a política de proibição às drogas ilícitas, à custa de grandes 
investimentos e graves danos sociais, não erradicou tais drogas, nem consegue 
reduzir sua demanda, busca-se identificar a contribuição do exame dessa demanda, 
no contexto do desenvolvimento e das necessidades humanas, para a efetiva 
redução. Tendo o município de Franca-SP como campo de observação e um 
conjunto de dados coletados constituído de documentos, questionário e entrevistas, 
chegou-se à conclusão de que o crescimento da demanda decorre da satisfação 
encontrada pelo consumidor e da não implementação de políticas orientadas para a 
redução. O Brasil tem, na Política Nacional sobre Drogas (PND), um importante 
instrumento para a redução da demanda, sendo o município o espaço à sua 
implementação.  

 

Palavras-chave:  necessidades humanas; desenvolvimento; política pública; drogas 
ilícitas; redução da demanda. 



 

 

ABSTRACT 

This research paper deals with the illicit drugs demand. Considering the business 
relationship between consumers and suppliers of these products, it takes as 
reference the Abraham Maslow´s motivation theory, which classifies and hierarchizes 
human necessities, and is largely applied in the Marketing area. Development deals 
with human necessities satisfaction and it´s implemented by public policies. Also illicit 
drugs demand deals with human necessities satisfaction. Therefore, as prohibition 
policy couldn´t eradicate illicit drugs, neither couldn´t reduce its demand, although it 
has cost a lot of investments and created heavy social damages, it´s the aim of this 
research to identify the contribution of examining drug demand in the context of 
development and human necessities to the effective reduction of demand. Having the 
municipality of Franca, State of Sao Paulo, as field of observation, and a collection of 
data that consists of documents, questionary, and interviews, it has reached as a 
conclusion that drug demand increment is due to the found satisfaction for the 
consumer, and the non implementation of drug demand reduction policies. Brazil 
has, in the drug national policy, an important reduction demand regulation – and the 
municipality is the field to its implementation. 

  

Key-words:  human needs; development; public policy; illicit drugs; demand 
reduction. 
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INTRODUÇÃO  
 

O objetivo desta pesquisa é examinar a demanda por drogas ilícitas no 

contexto do desenvolvimento e das necessidades humanas.  

Desde as sociedades primitivas está presente o consumo deliberado 

de substâncias que provocam alterações no estado de consciência. Nas sociedades 

modernas essa prática tornou-se um grave problema, tanto que embasou uma 

política mundial que decreta a ilicitude de algumas dessas substâncias e tem como 

meta erradicá-las. Entre adesões e recuos, restrições e expansões das liberdades 

individuais, essa política centenária e sua aplicação pelas nações está em crise: a 

meta de erradicação não foi cumprida, a forte repressão a fornecedores e 

consumidores de drogas ilícitas tem gerado graves efeitos colaterais, e a demanda 

cresce.  

Esse quadro constitui um aparente contra-senso aos incontáveis 

avanços que as sociedades modernas alcançaram. Tomando os Estados Unidos da 

América como exemplo, o que se observa é uma sociedade moderna com alto nível 

de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um grande mercado consumidor de drogas 

ilícitas.  

Mundialmente, desenvolvimento é um direito humano inalienável; 

nacionalmente, é um dos objetivos fundamentais da república brasileira; e visa 

concretizar a satisfação das necessidades humanas – daí a referência nesta 

pesquisa à sua construção, simbolizando tratar-se de um empreendimento contínuo, 

predominantemente governamental. Não se confunde com crescimento econômico 

ou avanço tecnológico e tem como principal requisito a sustentabilidade. Outro 

aspecto fundamental é a sua territorialidade: sua complexidade exige que seja 

construído e observado a partir de determinada dimensão territorial, considerada em 

si mesma (local) ou em cotejo com outra ou com outras dimensões territoriais 

(regional). 

Existe uma conexão indissociável entre desenvolvimento e políticas 

públicas: essas são instrumentos governamentais destinados à concretização 

daquele. Por isso, nesta pesquisa, é preciso conhecer também o essencial das 

políticas mundial e nacional destinadas a controlar a demanda por drogas ilícitas. 

Aliás, a Política Nacional sobre Drogas (PND) estabelece os pressupostos e 

objetivos de uma atuação que está dividida em cinco fundamentos: 1) prevenção; 2) 
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tratamento, recuperação e reinserção social; 3) redução dos danos sociais e à 

saúde; 4) redução da oferta; 5) estudos, pesquisas e avaliações. Para cada 

fundamento de atuação, essa política enumera itens de orientação geral e de 

diretrizes, destacando-se pressupostos e objetivos como: priorizar a prevenção; 

tratar com igualdade usuários de drogas lícitas e ilícitas; garantir que o Sistema 

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) seja implementado por meio 

dos Conselhos em todos os níveis de governo e que esses possuam caráter 

deliberativo, articulador, normativo e consultivo, assegurando a composição paritária 

entre sociedade civil e governo; instituir, em todos os níveis de governo, com rigor 

metodológico, sistema de planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de 

redução da demanda, da oferta e dos danos sociais e à saúde.   

Inter-relacionar demanda por drogas ilícitas e desenvolvimento é se 

deparar com a satisfação de necessidades humanas. Como mencionado, o 

desenvolvimento visa concretizar a satisfação dessas necessidades, assim como a 

demanda por drogas ilícitas.  

A referência às necessidades humanas e a busca de sua satisfação é 

feita com base na teoria da motivação de Maslow, considerando a relação de 

mercado que se estabelece entre os consumidores e os fornecedores de drogas 

ilícitas. Trata-se de teoria largamente aplicada na área de Marketing e que assim 

classifica e hierarquiza as necessidades humanas básicas: necessidades fisiológicas 

(sede, fome, repouso), de segurança (abrigo, proteção), sociais (afeição e 

integração, no sentido de pertencer a um grupo), de estima (status e prestígio) e de 

auto-realização (SAMARA & MORSCH, 2005, p. 104).  

Estudos sobre o mercado das drogas ilícitas (KOPP, 1998; 

COGGIOLA, 2007; ZALUAR, 1994) chamam atenção para os efeitos colaterais da 

política de repressão. Estudos sob a perspectiva do comportamento desviante 

(VELHO, 2008) e do comportamento de risco (CONSTANTINO, 2001) confirmam 

que a demanda por drogas ilícitas segue um padrão comum à demanda por 

mercadorias em geral: as pessoas demandam mercadorias porque seu consumo 

lhes traz algum tipo de satisfação (PINHO & VASCONCELLOS, 2004). Aliás, na 

relação consumo-satisfação, é preciso considerar que as necessidades humanas 

fundamentam o Marketing moderno (SCHIFFMAN & KANUK, 2000) e que as 

sociedades modernas tornaram-se reféns de uma economia de mercado 

dependente do crescimento econômico gerado pela produção, oferta e demanda em 
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larga escala, que traz como conseqüências desigualdade social e comprometimento 

dos recursos naturais para as gerações futuras. É em meio a todos esses fatores 

que as drogas ilícitas constituem um mercado que movimenta milhões de dólares 

por ano e que é movimentado, como outro mercado qualquer, pela opção do 

consumidor de comprar e fazer uso da mercadoria.   

Decorrente da territorialidade do desenvolvimento, e mais 

especificamente da territorialidade da implementação da Política Nacional sobre 

Drogas (PND), esta pesquisa elege um específico campo de observação da 

demanda por drogas ilícitas e da política de redução dessa demanda, visando 

interpretar os dados coletados com base no referencial teórico e no raciocínio dele 

decorrente. Como mencionado, a complexidade do tema desenvolvimento exige que 

seja construído e observado em determinada dimensão territorial, considerada em si 

mesma ou em cotejo com outra ou com outras dimensões territoriais. Além disso, a 

PND tem no município a sua unidade básica de implementação; é uma política em 

que o município tem relevância estratégica na implementação. Ao município foi 

outorgado poder para implementar ações destinadas à redução da demanda – e sua 

proximidade do problema, de suas causas e alternativas, o constitui em território 

essencial da concretização do desenvolvimento.  

O município de Franca foi escolhido como campo de observação por se 

constituir: 1) centro de região, por isso ideal como campo de observação, e 2) 

localidade de trabalho e estudo do autor da pesquisa. A demanda por drogas ilícitas 

em município centro de região é mais sensível e, em contrapartida, é onde se dispõe 

de melhor aparelhamento e estrutura para o conhecimento e enfrentamento do 

problema.  

Integra o conjunto de dados coletados: reportagens jornalísticas; a 

opinião de uma amostra de segmento populacional sobre aspectos da demanda por 

drogas ilícitas (relação de proximidade com consumidores e criminalização do 

consumo); o depoimento de dependentes sobre sua experiência com as drogas, 

particularmente sobre a fase de experimentação, a percepção da dependência e o 

impacto da repressão policial; documentos obtidos a respeito das atividades do 

Conselho Municipal Antidrogas (COMAD), órgão responsável pela implementação e 

desenvolvimento da política de redução da demanda; documentos obtidos a respeito 

das atividades das entidades de tratamento da dependência que atuam a partir do 

município (o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS/AD –, o Hospital Psiquiátrico 
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Allan Kardec e clínicas terapêuticas sediadas no município); o depoimento de 

profissionais de entidades de tratamento da dependência; os boletins de ocorrência 

envolvendo porte e tráfico de drogas ilícitas em 2008 e 2009.   

O relatório da pesquisa está sistematizado em quatro capítulos, além 

desta introdução e da conclusão. O primeiro capítulo trata da construção do 

desenvolvimento, detendo-se na conceituação e delimitação dos temas que 

contextualizam a pesquisa: desenvolvimento e políticas públicas. O segundo 

capítulo trata da proibição e suas limitações no controle do mercado de drogas 

ilícitas, estando subdivido em duas partes: uma destinada ao enfoque da política 

mundial e outra ao enfoque da política nacional. O terceiro capítulo trata da inter-

relação das necessidades humanas e da demanda por drogas ilícitas. O quarto 

capítulo apresenta e interpreta os dados coletados sobre a demanda e a redução da 

demanda por drogas ilícitas no município de Franca.  

Por fim, consigna-se que a indagação conclusiva que a pesquisa 

procura responder é a seguinte: Que contribuição o exame da demanda por drogas 

ilícitas no contexto do desenvolvimento e das necessidades humanas traz para a 

efetiva redução dessa mesma demanda?  
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1 A CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  

1.1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, está 

embasada a natureza jurídica de desenvolvimento1: 

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e 
à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 
acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 
desenvolvimento da sua personalidade. 

Essa natureza jurídica foi melhor definida e dimensionada na 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, de 1986, que dispõe2 : 

O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do 
qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do 
desenvolvimento econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele 
desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 
possam ser plenamente realizados. 

Dispõe, ainda, de essencial, que “os Estados devem tomar 

providências para eliminar os obstáculos ao desenvolvimento resultantes da falha na 

observância dos direitos civis e políticos, assim como dos direitos econômicos, 

sociais e culturais”3  e  que “todos os aspectos do direito ao desenvolvimento 

estabelecidos na presente Declaração são indivisíveis e interdependentes, e cada 

um deles deve ser considerado no contexto do todo”4 . 

Na busca por uma compreensão de desenvolvimento Siedenberg5  

(apud MARIN FILHO, 2005, p. 1) comenta:  

Em torno do conceito de desenvolvimento socioeconômico estabeleceu-se, 
tanto na retórica política quanto na idiomática jurídica e na terminologia 

                                            
1 Artigo XXII. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm> 
Acesso em: 10 out. 2009. 
2 Artigo 1, parágrafo 1. Disponível em 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/desenvolv.htm> Acesso em 
27 set. 2009. 
3 Artigo 6, parágrafos 2 e 3. 
4 Artigo 9, parágrafo 1. 
5 SIEDENBERG, Dieter Rugard. Uma abordagem epistêmico-sistemática do conceito de 
desenvolvimento. In Revista de Estudos de Administração. n. 3. Ijui: Ed. Unijui, 2001. 
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oficial, uma forte tendência natural para indicar um contexto relativamente 
impreciso, aproximado, indefinido, ambíguo, que permite as mais diversas 
interpretações.  

Nos preâmbulos da declaração encontra-se uma definição:  

[...] processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao 
constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os 
indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no 
desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes. 

 

Processo remete a deslocamento no tempo, a um curso; dá idéia de 

continuidade, sucessão de mudanças. Abrangência remete a alcance, reforçando a 

indivisibilidade, interdependência e a contextualização econômica, social, cultural e 

política das mudanças. Tem a ver com “um processo de transformação [...] que 

engloba o conjunto de uma sociedade” (FURTADO, 2000, p. 41), tanto que visa 

“constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos”. 

Nota-se a complexidade e volatilidade da construção do 

desenvolvimento – esse processo em que transformação, segundo Furtado, está 

ligada à introdução de métodos produtivos mais eficazes e se manifesta na forma de 

aumento do fluxo de bens e serviços finais à disposição da coletividade, articulando-

se, numa direção, com o conceito de eficiência, e noutra, com o de riqueza. A 

formas mais racionais de comportamento corresponde uma satisfação mais plena 

das necessidades humanas (2000, p. 41). Daí o acerto do entendimento de Brose6  

(apud MARIN FILHO, 2005, p. 1) de que “a mudança para melhor, o 

desenvolvimento, depende de uma complexa, demorada e contínua interação e 

sinergia entre fatores econômicos, políticos, sociais e culturais para acontecer”. 

Ainda no que se refere à definição acima, esse processo de melhoria 

contínua da qualidade de vida das pessoas tem um pressuposto democrático: requer 

a participação das pessoas – “participação ativa, livre e significativa no 

desenvolvimento”. Não faria sentido excluir a participação popular do 

desenvolvimento, até porque é essencial para se formar consenso sobre o que 

considerar melhoria e definir as prioridades. Tem também pressuposto redistributivo: 

requer a “distribuição justa dos benefícios daí resultantes” – resultantes do 

desenvolvimento. Mais uma vez a participação popular é essencial para formar 

consenso sobre o que seria “distribuição justa”. Depreende-se disso o quanto que o 
                                            

6 BROSE, Markus. Fortalecendo a democracia e o desenvolvimento local: 103 experiências 
inovadoras no meio rural gaúcho. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000. 
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aprimoramento da democracia, incluindo todos os segmentos comunitários no 

processo decisório, vincula-se à construção do desenvolvimento. 

O Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. Na Constituição promulgada em 

1988 e que embasa a ordem jurídica vigente, instituiu que o desenvolvimento 

constitui objetivo fundamental. Não só ele. Também, como que reproduzindo a 

definição internacional de desenvolvimento, a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das 

desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Fundindo os termos da definição inserida na Declaração de 1986 com 

os objetivos fundamentais da Constituição de 1988 depreende-se que o 

desenvolvimento tem contornos bem nítidos no ordenamento brasileiro: constitui 

uma sucessão de mudanças econômicas, sociais, culturais e políticas que 

construam uma sociedade (cada vez mais) livre, justa e solidária, sem pobreza nem 

marginalização; uma sociedade em que as desigualdades sociais e regionais sejam 

(cada vez mais) reduzidas e em que é promovido (cada vez mais) o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação7. 

Nota-se a modernidade brasileira ao incorporar e dimensionar 

desenvolvimento em seu ordenamento jurídico, classificando-o como objetivo 

fundamental. Nesse sentido, alinha-se com Sen (2008, p. 18), cuja teoria causou 

forte impacto mundial: 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação 
de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 
destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 
intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos. A despeito 
de aumentos sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega 
liberdades elementares a um grande número de pessoas – talvez até 
mesmo à maioria. Às vezes a ausência de liberdades substantivas 
relaciona-se diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas 
a liberdade de saciar a fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios 
para doenças tratáveis, a oportunidade de vestir-se ou morar de modo 
apropriado, de ter acesso a água tratada ou saneamento básico. Em outros 
casos a privação da liberdade vincula-se estreitamente à carência de 
serviços públicos e assistência social, como por exemplo, a ausência de 
programas epidemiológicos, de um sistema bem planejado de assistência 
médica e educação ou de instituições eficazes para a manutenção da paz e 
da ordem locais. Em outros casos, a violação da liberdade resulta 

                                            
7 Constituição Federal, art. 3º. 
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diretamente de uma negação de liberdades políticas e civis por regimes 
autoritários e de restrições impostas à liberdade de participar da vida social, 
política e econômica da comunidade.   

É preciso considerar, no entanto, que esse curso rumo ao progresso, 

essa sucessão de melhorias na qualidade de vida das pessoas que se convencionou 

denominar desenvolvimento, implica equacionar problemas sociais complexos e 

compor profundos conflitos de interesses. Por isso, não é possível que o 

desenvolvimento ocorra paritariamente em todos os espaços e que se realize de per 

si, como conseqüência natural.  

1.2 FINALIDADE 

A definição encontrada no preâmbulo da Declaração de 1986 traz a 

finalidade do desenvolvimento: “constante incremento do bem-estar de toda a 

população e de todos os indivíduos”.  

Essa finalidade pode ser considerada em dois sentidos distintos, com 

fundamento em Celso Furtado8: um desses sentidos diz respeito “à evolução de um 

sistema social de produção” e o outro se relaciona com “o grau de satisfação das 

necessidades humanas” (2000, p. 21). No entanto, é na satisfação das 

necessidades humanas que o desenvolvimento encontra a síntese de sua finalidade. 

Em simetria com Amartya Sen9, tem-se em Furtado que: 

[...] o aumento da eficácia do sistema de produção – comumente 
apresentada como indicador principal do desenvolvimento – não é condição 
suficiente para que sejam mais bem satisfeitas as necessidades 
elementares da população. Tem-se mesmo observado a degradação das 
condições de vida de uma massa populacional como conseqüência da 
introdução de técnicas mais sofisticadas (ibidem, p. 22).  

É importante mencionar que referido autor distingue a satisfação das 

necessidades humanas em dois planos. Um primeiro plano no qual é possível usar 

critérios até certo ponto objetivos – “quando se trata da satisfação de necessidades 

humanas elementares, tais como a alimentação, o vestuário, a habitação” – e outro 

plano que sucede o primeiro e que merece particular atenção: “à medida que nos 
                                            

8 Para esse autor, é o conceito de desenvolvimento que tem sido utilizado, “com referência à história 
contemporânea”, nesses dois sentidos distintos. Quando se refere às três dimensões da idéia de 
desenvolvimento, acrescenta “a consecução dos objetivos que almejam grupos dominantes de uma 
sociedade e que competem na utilização de recursos escassos” (ibidem, p. 22). 
9 Citação precedente: Sen (2008, p. 18). 
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afastamos desse primeiro plano, mais urgente se torna a referência a um sistema de 

valores, pois a idéia mesma de necessidade humana, quando não relacionada ao 

essencial, tende a perder nitidez fora de determinado contexto cultural”.   

Essas necessidades humanas elementares, no contexto da sociedade 

brasileira, têm sinonímia com os denominados direitos sociais definidos na 

Constituição Federal, previstos no artigo 6º e que abrangem “a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. Por meio desse 

raciocínio, a efetivação dos direitos sociais atende à satisfação das necessidades 

humanas elementares eleitas pela sociedade brasileira; é rota segura à 

concretização do desenvolvimento – em especial daquele desenvolvimento eleito 

como objetivo fundamental da sociedade brasileira.  

Não é a finalidade que emperra e polemiza o desenvolvimento. 

Ninguém rejeitaria um futuro em que o bem-estar estivesse disponível e acessível a 

toda a população e a todos os indivíduos. Alto grau de satisfação das necessidades 

levaria a baixos índices de violência10. O que emperra e polemiza o desenvolvimento 

são os meios à sua concretização. É aí que desenvolvimento tem sido confundido 

com crescimento econômico e avanço tecnológico, transformando as sociedades 

modernas em sociedades de consumo.  

O conceito de sociedade moderna confunde-se com o conceito de uma 

sociedade com modo de produção capitalista.  

O capitalismo é o modo de produção que possui como pressupostos a 
separação entre os proprietários dos meios de produção e os trabalhadores 
que vendem àqueles sua força de trabalho. Os primeiros são minoria e não 
são produtores, são proprietários do capital, isto é, das máquinas, dos 
equipamentos, das terras, das instalações etc.; esses administram 
diretamente ou por meio de representantes gerentes e burocratas 
executivos. Os trabalhadores que são maioria recebem salários abaixo do 
valor real do seu trabalho, contribuindo, desse modo, para aumentar o lucro 
do capitalista. As relações sociais entre proprietários capitalistas e 
trabalhadores fundamentam o processo de produção, organizado através 
das grandes empresas, que visam a acumulação do capital, vale dizer, 
visam a reinvestir os lucros gerados pela sua própria atividade. A eficácia do 
modo de produção capitalista implica em sua ampla capacidade de 

                                            
10 Sobre a relação entre exclusão sócioeconômica e violência, podem ser consultados os capítulos 13 
e 22 do livro Condomínio do Diabo, de Alba Zaluar; o artigo Exclusão socioeconômica e violência 
urbana, de Sérgio Adorno (Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-
45222002000200005&script=sci_arttext&tlng=es> Aceso em: 11 mar. 2010) e o artigo Violência e 
desigualdade social: mortalidade por homicídios e condições de vida em Salvador, Brasil, de Adriana 
C. Macedo, Jairnilson S. Paim, Lígia M. Vieira da Silva e Maria da Conceição N. Costa (Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102001000600004&script=sci_arttext&tlng=pt> 
Acesso em: 11 mar. 2010). 
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expansão e criação de novos setores de produção bem como a 
diversificação destes, e ainda da rápida aplicação do capital de modo que 
sua alta rotatividade gere mais lucros. [PIETROCOLLA, 1989, p. 14] 

  O modo de produção capitalista tem gerado crescimento econômico e 

avanço tecnológico, que constituem ingredientes fundamentais para a construção do 

desenvolvimento.  Mas todo o sistema decorrente desse modo de produção está 

atrelado ao consumo.  

A distinção que se costuma fazer entre “desenvolvimento” e “crescimento” é 
a do efeito e da causa. Entende-se por crescimento o aumento simultâneo 
ou concatenado de produção, renda, população, consumo e investimento 
dentro de um mesmo grupo ou nação; o efeito que tudo isso produz nas 
estruturas da sociedade recebe o nome de “desenvolvimento”, o qual está 
estreitamente ligado ao conceito de sociedade de consumo. [TECGLEN, 
1979, p. 35] 

As sociedades modernas tornaram-se reféns do consumo. É o 

consumo que sustenta o crescimento econômico e inspira o avanço tecnológico.  

O homem livre é livre para trabalhar, produzir e consumir. Quanto maior 
diversificação de produtos houver no mercado, maior quantidade de 
trabalho haverá para o homem; o que por um lado atende a demanda do 
mercado e de outro promove o aumento do seu poder pecuniário e de 
consumo. Todos consumindo, o sistema se fortalece e fica uma sensação 
sutil de liberdade e igualdade, princípios básicos das sociedades 
democráticas. [PIETROCOLLA, 1989, p. 35] 

Em meio à crise causada pelo 11 de setembro, o presidente George W. 

Bush “recorreu ao consumo – implorando aos americanos que mostrassem à Al-

Qaeda seu patriotismo indo ao shopping e continuando a comprar” (BARBER, 2007, 

p. 54-55). Em meio à crise econômica mundial, em dezembro de 2008 o presidente 

Luis Inácio Lula da Silva, em sua mensagem de Natal em rede nacional de televisão 

destacou, sem sutilezas, a importância do consumo11: 

                                            
11 Disponível em: <http://www.cidadeverde.com/em-mensagem-de-natal-na-tv-lula-pede-consumo-
29811> Aceso em: 9 mar. 2010. 
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E você, meu amigo e minha amiga, não tenha medo de consumir com 
responsabilidade. Se você está com dívidas, procure antes equilibrar seu 
orçamento. Mas, se tem um dinheirinho no bolso ou recebeu o décimo 
terceiro, e está querendo comprar uma geladeira, um fogão ou trocar de 
carro, não frustre seu sonho, com medo do futuro. 

Porque se você não comprar, o comércio não vende. E se a loja não 
vender, não fará novas encomendas à fábrica. E aí a fábrica produzirá 
menos e, a médio prazo, o seu emprego poderá estar em risco. 

Assim, quando você e sua família compram um bem, não estão só 
realizando um sonho. Estão também contribuindo para manter a roda da 
economia girando. E isso é bom para todos. 

 Estabeleceu-se uma relação de causalidade entre consumo, 

crescimento e desenvolvimento. Instituir políticas de incentivo ao consumo por meio 

da redução de impostos e da concessão de crédito tem o significado de manter o 

crescimento para gerar desenvolvimento. Trata-se de situação que desperta 

controvérsias e suscita cautela. Se, por um lado, o consumo atende à satisfação de 

necessidades humanas de modo imediato (e imediatista), por outro lado não o faz 

coletivamente, para todos. Existe uma parcela da população que está excluída do 

consumo – mesmo do consumo fomentado pelo incentivo governamental.  

1.3 TERRITORIALIDADE E MENSURAÇÃO 

Decorrente da impossibilidade de que ocorra paritariamente ao mesmo 

tempo em todos os espaços, o desenvolvimento tem sido abordado a partir do 

território em que é observado ou fomentado.  

Albagli (2004, p. 27) explica: 

As noções de espaço e território são distintas. O espaço representa um 
nível elevado de abstração, enquanto que o território é o espaço apropriado 
por um ator, sendo definido e delimitado por e a partir de relações de poder, 
em suas múltiplas dimensões. Cada território é produto da intervenção e do 
trabalho de um ou mais atores sobre determinado espaço. 

 

Na acepção territorial, com significado de lugar, as denominações mais 

comumente empregadas são o desenvolvimento local e o desenvolvimento 

regional12.  

                                            
12 Na Geografia, região é conceito complexo. Pode designar, em apertada síntese, área demarcada 
pela uniformidade da incidência dos elementos da natureza (determinismo ambiental) ou pela 
uniformidade cultural (possibilismo) ou, ainda, conjunto de áreas onde as diferenças internas são 
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Tem relevância jurídica restringir “local” e “regional” a um 

correspondente político-administrativo, fazendo coincidir, no caso brasileiro, com o 

território de um município ou de um Estado-membro da Federação. Vincula-se a 

pessoa jurídica de direito público à missão de construir o desenvolvimento. No 

entanto, a compreensão de local e regional tem dimensão diversa se a abordagem 

for sociológica, econômica ou jurídica, por exemplo. Assim, dependendo da 

abordagem, o “local” pode compreender ou refletir em vários municípios ou Estados-

membros, bem como o “regional” pode constituir um recorte no território de um 

município ou de um Estado-membro. O que parece comum à compreensão do 

“local” e do “regional” é a amplitude da dimensão regional, em comparação com a 

dimensão local. Para Albagli (ibidem, p. 49), “região é geralmente entendida como 

uma unidade de análise mais ampla (e mais diversa internamente) do que uma 

determinada área ou localidade”.   

Considerando a dimensão territorial brasileira e a busca do 

desenvolvimento, Bandeira (1999, p. 8) aponta que:  

[...] torna-se cada vez mais claro que as abordagens centradas no nível de 
abrangência territorial das grandes regiões — Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul — devem ser substituídas por iniciativas de 
abrangência subregional ou local, que possam ser melhor calibradas com 
base em diagnósticos mais precisos da situação e das potencialidades 
dessas áreas menores, cuja problemática tende a ser mais homogênea. 

Lopes (2002, p. 18) expressa que, no entanto, é dispensável adjetivar: 

“desenvolvimento é desenvolvimento regional, é desenvolvimento local, é 

desenvolvimento humano. Desenvolvimento tem de ser sustentável, se não, não é 

desenvolvimento”. Defende “que se exprima o desenvolvimento em termos de 

acesso das pessoas, onde estão, aos bens e serviços e às oportunidades que lhes 

permitam satisfazer as suas necessidades básicas” (ibidem, p. 19).  

Essa compreensão de Lopes parece insurgir-se contra as 

denominações recortadas de desenvolvimento, que mais contribuem para confundi-

lo com crescimento econômico e avanço tecnológico. Nesse sentido, 

desenvolvimento regional ou local, desenvolvimento econômico ou social, 

desenvolvimento humano ou cultural são fragmentos de um processo de 

transformação abrangente, que seja ao mesmo tempo econômico, social, cultural e 

político, para toda a coletividade e todos os indivíduos.  
                                                                                                                                       

menores que as existentes entre eles e qualquer elemento de outro conjunto de áreas. Sobre o tema: 
CORRÊA, Roberto Lobato. Região e organização espacial. 6 ed. São Paulo: Ática, 1998. 93p. 
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Essa mesma compreensão lança as bases para a mensuração do 

desenvolvimento, ou pelo menos para a definição de instrumentos à avaliação da 

concretização do desenvolvimento, vinculada ao espaço em que é observado ou 

fomentado. É crucial mensurar o desenvolvimento, verificar que efetivamente ocorre 

ou que está sendo efetivamente construído.  

Lopes (ibidem, p. 19) proclama:  

[...] que o desenvolvimento se traduza por acesso, por ser 
inquestionavelmente possível medir a acessibilidade, qualquer que seja a 
sua natureza: acessibilidade financeira, ou económica, para que no mínimo 
se pode dispor dos indicadores de rendimento; acessibilidade física, 
facilmente convertível em medidas de distância ou de tempo, por natureza 
quantificáveis. 

Depreende-se a utilidade prática do recorte territorial e da mensuração 

na construção do desenvolvimento. Realmente, a quantidade e a qualidade do grau 

de acesso das pessoas a um aspecto específico relacionado ao bem-estar ou 

satisfação das necessidades, no local em que estão, permitem eficazmente aferir o 

desenvolvimento. 

Na falta de critérios consensuais de mensuração, entende-se que já é 

um avanço estabelecer mecanismos para a percepção do desenvolvimento. Nesse 

sentido, sem a precisão metodológica, estatística ou numérica do progresso, é 

satisfatório observar que são implementadas mudanças que melhoram a qualidade 

de vida, o bem-estar das pessoas. Pequenas mudanças, mudanças com 

repercussão mais culturais do que econômicas, enfim, qualquer grau ou nível de 

mudança interessa na construção do desenvolvimento, esse mosaico, esse quebra-

cabeça cuja formação se protrai no tempo e vai ocupando o espaço, nem sempre de 

modo retilíneo e coeso, às vezes sob a influência de retrocessos. 

1.4 SUSTENTABILIDADE  

Sustentabilidade, neste contexto, confunde-se com o termo, já 

popularizado, desenvolvimento sustentável13.  

                                            
13 “A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 
futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro”. Disponível em: < 
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Por uma abordagem temática, a construção do desenvolvimento pode 

ter repercussão mais nítida ou acentuada no aspecto econômico, social, cultural ou 

político. É bem verdade que a Declaração de 1986, como mencionado, dispõe que 

“todos os aspectos do direito ao desenvolvimento [...] são indivisíveis e 

interdependentes, e cada um deles deve ser considerado no contexto do todo”. 

Nesse sentido, também, é o entendimento de Lopes, acima referido. Mas dada a 

dimensão do desenvolvimento, sua complexidade, surge necessidade de especificar 

e especializar. No contexto aqui abordado, o avanço da economia, que tem a ver 

com as melhorias na produção, geração e distribuição de riquezas, inclusive para as 

gerações futuras, torna a sustentabilidade requisito de desenvolvimento – muito 

mais do que uma espécie ou especialização que tem a ver com o desenvolvimento.  

Em 2002, quando a sociedade brasileira acompanhava a campanha 

que levaria Luis Inácio Lula da Silva à presidência da República, ocorria a Cúpula 

Mundial da ONU que proclamou a Declaração de Johanesburgo sobre 

Desenvolvimento Sustentável14. Destaca-se do documento um item histórico-

descritivo, um item conceitual e dois itens programáticos que as Nações signatárias 

– o Brasil entre elas – fizeram constar (grifo do autor): 

[...] 

8. Trinta anos atrás, em Estocolmo, concordamos na necessidade urgente 
de reagir ao problema da deterioração ambiental. Dez anos atrás, durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro, concordamos em que a proteção do meio 
ambiente e o desenvolvimento social e econômico são fundamentais para o 
desenvolvimento sustentável, com base nos Princípios do Rio. Para 
alcançar tal desenvolvimento, adotamos o programa global Agenda 21 e a 
Declaração do Rio, aos quais reafirmamos nosso compromisso. A Cúpula 
do Rio foi um marco significativo, que estabeleceu uma nova agenda para o 
desenvolvimento sustentável. 

[...] 

11. Reconhecemos que a erradicação da pobreza, a mudança dos 
padrões de consumo e produção  e a proteção e manejo da base de 
recursos naturais para o desenvolvimento econômico e social são objetivos 
fundamentais e requisitos essenciais do desenvolvimento sustentável. 

[...] 

19. Reafirmamos nossa promessa de aplicar foco especial e dar atenção 
prioritária à luta contra as condições mundiais que apresentam severas 
ameaças ao desenvolvimento sustentável  de nosso povo. Entre essas 

                                                                                                                                       
http://www.wwf.org.br/informacoes/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/> Acesso em: 
10 out. 2009. 
14 Disponível em <http://www.vitaecivilis.org.br/anexos/joanesburgo.pdf> Aceso em: 27 set. 2009. 
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condições estão: subalimentação crônica; desnutrição; ocupações 
estrangeiras; conflitos armados; problemas com drogas ilícitas ; crime 
organizado; corrupção; desastres naturais; tráfico ilegal de armamentos; 
tráfico humano; terrorismo; intolerância e incitamento ao ódio racial, étnico e 
religioso, entre outros; xenofobia; e doenças endêmicas, transmissíveis e 
crônicas, em particular HIV/AIDS, malária e tuberculose. 

[...] 

26. Reconhecemos que o desenvolvimento sustentável requer uma 
perspectiva de longo prazo e participação ampla na formulação de políticas, 
tomada de decisões e implementação em todos os níveis. Na condição de 
parceiros sociais, continuaremos a trabalhar por parcerias estáveis com 
todos os grupos principais, respeitando os papéis independentes e 
relevantes de cada um deles. 

[...] 

Nesse sentido, Brüseke (1994) faz a seguinte síntese:  

O conceito desenvolvimento sustentável sinaliza uma alternativa às teorias 
e aos modelos tradicionais do desenvolvimento, desgastadas numa série 
infinita de frustrações. E não eram poucas as teorias que queriam 
esclarecer as causas do subdesenvolvimento. Lembramo-nos rapidamente: 
a) da teoria do subconsumo (LUXEMBURGO); b) da teoria do exército 
industrial de reserva (STERNBERG); c) da teoria dos monopólios mundiais 
(LÊNIN); das contribuições subseqüentes de Baran, Bettelheim, Amin, 
Palloix, Sweezy; d) da teoria da dependência, representada de um lado por 
Sunkel, Furtado, Jaguaribe etc. e, por outro, por Frank, dos Santos, 
Córdova, Cardoso, Ianni etc.; lembremo-nos que nesse contexto 
desenvolveu-se a discussão da teoria do capitalismo periférico 
(SENGHAAS) e da heterogeneidade estrutural. Não vamos ignorar também: 
e) a teoria da causação circularcumulativa (MYRDAL); f) a teoria da 
modernização, respectivamente, do desenvolvimentismo (HIRSCHMAN, 
PREBISH, KNAKAL, PINTO etc.); g) a teoria do câmbio desigual (AMIN, 
EMMANUEL, MANDEL etc.) e, finalmente, h) a teoria do mercado mundial 
capitalista (BOSCH, SCHÖLLER). 

O desenvolvimento que se busca, então, tem que suprir as 

necessidades presentes e assegurar o suprimento das necessidades das gerações 

futuras. Há nisso um desafio que parece intransponível sem a mudança de 

paradigmas.  

As necessidades humanas são progressivas. A população aumenta e 

aumentam suas necessidades. A tendência de escassez tem que ser superada por 

uma tecnologia que produza mais com menos investimento, mas isso ocasiona a 

ocupação de menos mão de obra, proporcionalmente. O consumo cresce em escala 

e alcance; são mais pessoas consumindo cada vez mais itens que se integram às 

suas necessidades. 

Mendes (1994) observa: 

É da natureza da civilização empreender, ela assenta sobre 
empreendimentos, empresas: descobertas, conquistas, transformações, 
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invenções. Qualquer empresa humana consome a natureza, não a sustenta: 
atenta contra ela em maior ou menor grau. Mas se a natureza do mundo for 
destruída, já não poderá continuar a ser construída a empresa do homem. 
Como fugir ao oxímoro? Mais do que perquirir o ímpeto civilizatório, há que 
eviscerar o espírito que o insufla. Por que motivo o homem desenvolvido se 
impõe (e opõe) à natureza, se faz seu senhor de baraço e cutelo, e 
submete-a aos seus desígnios até quase o perecimento final da mesma? 

Nota-se o paradoxo entre sustentabilidade e o padrão de consumo que 

tem sido estabelecido. É elevado e tem que ser sempre crescente esse padrão, 

levando ao consumismo, que na definição do Dicionário Aurélio, é um “sistema que 

favorece o consumo exagerado”. Nesse sentido, citando Marx15, Carneiro (2002) 

comenta:  

A busca da satisfação das necessidades é o que leva à produção dos meios 
para satisfazê-las, criando o que Marx designa como “primeiro ato histórico”. 
Primeiro é preciso viver, ou seja, “comer, beber, ter habitação, vestir-se e 
algumas coisas mais”, mas logo em seguida, acrescenta Marx, “satisfeita 
esta primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento de 
satisfação já adquirido conduzem a novas necessidades - e esta produção 
de novas necessidades é o primeiro ato histórico”, e “as necessidades 
ampliadas engendram novas relações sociais e o acréscimo de população 
engendra novas necessidades”. 

É evidente que o padrão de consumo das sociedades modernas não é 

sustentável a longo prazo. Mas, considerando os apelos presidenciais e as políticas 

de incentivo, depreende-se que já existe uma dependência socioeconômica pelo 

consumo16. István Mészáros fala em “perversa violação do conceito de economia”, 

ao demonstrar que o significado atual de economia bem-sucedida multiplica o 

desperdício e ignora a escassez (2004, p. 47). É preciso incentivar o consumo e 

depois resolver os problemas dele decorrentes, a exemplo do que ocorre com os 

veículos e os congestionamentos nos grandes centros urbanos. Por outro lado, 

implantar um sistema de transporte público que atenda efetivamente às 

necessidades da população tende a desaquecer a venda de automóveis. A idéia de 

sustentabilidade leva a uma economia econômica, que poupe os recursos naturais, 

que reconheça a escassez, que racionalize as necessidades humanas e os meios 

para sua satisfação.    

                                            
15 MARX, Karl. A Ideologia Alemã, 2. ed., SP, Ciências Humanas, 1979, p.40. 
16 Informa o noticiário G1, em 18 jun. 2009: “O governo [brasileiro] decidiu reduzir a cobrança do IPI 
sobre os veículos a partir de dezembro e os carros ficaram mais baratos. Resultado: as vendas se 
recuperaram e chegaram a registrar, em 2009, o melhor março da história. Nos últimos dois meses, a 
média continuou bem acima da do final do ano passado.” Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1198558-9658,00-
GOVERNO+VAI+PRORROGAR+REDUCAO+DO+IPI+PARA+CARROS.html> Acesso em: 12 mar. 
2009. 
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Avança-se, porém, rumo à insustentabilidade. Benjamin R. Barber, 

sobre como o mercado corrompe crianças, infantiliza adultos e engole cidadãos, 

demonstra que “a sociedade de consumo prospera com o comportamento viciante – 

vendendo cigarros, bebidas alcoólicas, medicamentos (drogas legais) e, é claro, com 

jogos de apostas patrocinados pelo Estado” (2007, p. 265). Comenta sobre “a venda 

a crianças de refrigerantes saturados de açúcar, balas e fast food cheia de gordura”, 

e sobre a influência da propaganda naquilo a que denomina ambição do mercado de 

consumo, que é “associar cada necessidade humana natural a um produto comercial 

artificial, de modo que, para a necessidade ser satisfeita, o produto precisa ser 

comprado” (ibidem, p. 265-267). Sustenta que “o cálculo de 24 milhões de 

compradores compulsivos nos EUA [Estados Unidos da América] sugere algo 

próximo a uma pandemia” (ibidem, p. 269). Zygmunt Bauman, sobre ser consumidor 

numa sociedade de consumo em seu estudo das conseqüências humanas da 

globalização, adverte: 

Todo mundo pode ser lançado na moda do consumo; todo mundo pode 
desejar ser um consumidor e aproveitar as oportunidades que esse modo 
de vida oferece. Mas nem todo mundo pode ser um consumidor. Desejar 
não basta; para tornar o desejo realmente desejável e assim extrair prazer 
do desejo, deve-se ter uma esperança racional de chegar mais perto do 
objeto desejado. Essa esperança, racionalmente alimentada por alguns, é 
fútil para muitos outros. Todos nós estamos condenados à vida de opções, 
mas nem todos temos os meios de ser optantes. [1999, p. 94] 

Nesse contexto que suscita dilemas e conflitos entre desenvolvimento 

e consumo, crescimento e sustentabilidade, necessidade e prazer, satisfação e 

status é que a demanda por drogas ilícitas se encontra e dá causa a um problema 

que, entre alguns outros, representa “severa ameaça ao desenvolvimento 

sustentável”, nos termos da Declaração de Johanesburgo. 

1.5  A FUNÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

O desenvolvimento não se realiza de per si, não é uma conseqüência 

natural. Para Gunnar Myrdal (1972, p. 51), “o jogo das forças do mercado tende, em 

geral, a aumentar e não a diminuir as desigualdades regionais”. É necessária a 

intervenção governamental para estabelecer equilíbrio. 
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Nesse sentido, o desenvolvimento é uma realização humana; mais 

especificamente, uma realização governamental. Compreende uma conjugação de 

idéias e ações, geralmente fomentadas e empreendidas institucionalmente. Nesse 

sentido, Ricardo Abramovay (2001): 

O subdesenvolvimento consiste antes de tudo, num ambiente social em que 
a cooperação humana inibe a inovação, apóia-se em vínculos hierárquicos 
localizados e bloqueia a ampliação do círculo de relações sociais em que se 
movem as pessoas. É exatamente por isso que o segredo do 
desenvolvimento não reside em dons naturais, na acumulação de riqueza, 
nem mesmo nas capacidades humanas, mas nas instituições, nas formas 
de coordenar a ação dos indivíduos e dos grupos sociais.  

Existe, portanto, estreita relação, inclusive de causalidade, entre 

desenvolvimento e política pública.  

Política pública é uma dessas expressões cujo significado é mais fácil 

de entender do que de definir com precisão. Isso porque tem acepção amplíssima 

(política, administrativa e jurídica). Parte-se do conceito apresentado por Patrícia 

Helena Massa-Arzabe (apud GONÇALVES, 2006, p. 75):  

políticas públicas podem ser colocadas, sempre sob o ângulo da atividade, 
como conjuntos de programas de ação governamental estáveis no tempo, 
racionalmente moldadas, implantadas e avaliadas, dirigidas à realização de 
direitos e redistribuição de bens e posições que concretizem oportunidades 
para cada pessoa viver com dignidade e exercer seus direitos, 
assegurando-lhes recursos e condições para a ação, assim como a 
liberdade de escolha para fazerem uso desses recursos.  

Assim, entre os meios disponíveis à instrumentalização do 

desenvolvimento é a política pública que se destaca. Bercovici (2006, p. 14) 

comenta, referindo-se ao Brasil, que “o próprio fundamento das políticas públicas é a 

necessidade de concretização de direitos por meio de prestações positivas do 

Estado, sendo o desenvolvimento nacional a principal política pública, conformando 

e harmonizando todas as demais”.  

Para Frey (2000, p. 223), as políticas públicas podem ser classificadas 

e caracterizadas do seguinte modo: 
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1. Políticas distributivas são caracterizadas por um baixo grau de conflito 
dos processos políticos, visto que políticas de caráter distributivo só 
parecem distribuir vantagens e não acarretam custos - pelo menos 
diretamente percebíveis - para outros grupos. Essas policy arenas são 
caracterizadas por consenso e indiferença amigável [Windhoff-Héritier, 
1987, p. 48]. Em geral, políticas distributivas beneficiam um grande número 
de destinatários, todavia em escala relativamente pequena; potenciais 
opositores costumam ser incluídos na distribuição de serviços e benefícios. 

2. Políticas redistributivas, ao contrário, são orientadas para o conflito. O 
objetivo é o desvio e o deslocamento consciente de recursos financeiros, 
direitos ou outros valores entre camadas sociais e grupos da sociedade 
[Windhoff-Héritier, 1987, p. 49]. O processo político que visa a uma 
redistribuição costuma ser polarizado e repleto de conflitos. 

3. Políticas regulatórias trabalham com ordens e proibições, decretos e 
portarias. Os efeitos referentes aos custos e benefícios não são 
determináveis de antemão; dependem da configuração concreta das 
políticas. Custos e benefícios podem ser distribuídos de forma igual e 
equilibrada entre os grupos e setores da sociedade, do mesmo modo como 
as políticas também podem atender a interesses particulares e restritos. Os 
processos de conflito, de consenso e de coalizão podem se modificar 
conforme a configuração específica das políticas. 

4. Políticas constitutivas (constituent policy) [Lowi, 1972] ou políticas 
estruturadoras - Beck fala de políticas modificadoras de regras [Beck, 1993, 
p. 17] - determinam as regras do jogo e com isso a estrutura dos processos 
e conflitos políticos, isto é, as condições gerais sob as quais vêm sendo 
negociadas as políticas distributivas, redistributivas e regulatórias. 

 A classificação da política pública certamente facilita-lhe o estudo e a 

compreensão. No que se refere ao seu ciclo, Frey (ibidem, p. 226) define:  

As tradicionais divisões do ciclo político nas várias propostas na bibliografia 
se diferenciam apenas gradualmente. Comum a todas as propostas são as 
fases da formulação, da implementação e do controle dos impactos das 
políticas. Do ponto de vista analítico, uma subdivisão um pouco mais 
sofisticada parece pertinente. Proponho distinguir entre as seguintes fases: 
percepção e definição de problemas, agenda-setting, elaboração de 
programas e decisão, implementação de políticas e, finalmente, a avaliação 
de políticas e a eventual correção da ação. 

Outro aspecto importante à compreensão é destacado por Silva e Melo 

(2000, p. 3). O ciclo de uma política pública deve ser considerado um processo em 

que “as vicissitudes, obstáculos e problemas da implementação estão associadas 

[...] a problemas de natureza variada” que: 

Em primeiro lugar, resultam de aspectos relacionados à capacidade 
institucional dos agentes implementadores. Em segundo lugar, são gerados 
por problemas de natureza política na implementação dos programas ou 
políticas. Em terceiro lugar, derivam da resistência e boicotes realizados por 
grupos ou setores negativamente afetados pela política – em muitos casos 
setores da própria máquina administrativa estatal.  

Por isso, entendem (ibidem, p. 9) a implementação como “um jogo 

entre implementadores onde papéis são negociados, os graus de adesão ao 
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programa variam, e os recursos entre atores são objeto de barganha”. Chamam 

atenção à circunstância de que (ibidem, p. 11) a implementação implica em tomada 

de decisões, havendo espaço para a incidência de fatores que repercutem favorável 

ou desfavoravelmente no sucesso da política, como a discricionariedade. 

Não pode ser desconsiderado, no entanto, o poder de influência e de 

interferência da iniciativa privada em todo o processo de formação e implementação 

das políticas públicas. Isso pode ser favorável, como quando pessoas físicas ou 

jurídicas, por meio de organizações não governamentais ou empresas, 

voluntariamente contribuem doando, prestando serviços, pressionando a atuação do 

poder público em projetos que melhoram a qualidade de vida de alguma 

comunidade. Porém, nem sempre é o que ocorre.   
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2 O CONTROLE DO MERCADO DE DROGAS ILÍCITAS  

2.1 A POLÍTICA MUNDIAL 

2.1.1 Gênese 

Marco da política mundial de drogas, a conferência realizada em 

Xangai, China, em 1909 (The Opium Commission), conduziu ao primeiro tratado de 

controle do comércio internacional de ópio, também de morfina e cocaína (The 

International Opium Convention), assinado em Haia, Holanda, em 1912.  

A conferência contou com representantes dos países envolvidos com a 

produção, a comercialização e o consumo do ópio. A presidência coube ao bispo 

protestante Charles Henry Brent, representando os Estados Unidos da América, e 

compuseram-na delegações da Alemanha, China, França, Holanda, Itália, Japão, 

Pérsia (atual Irã), Portugal, Reino Unido, Rússia e Sião (atual Tailândia).  

O ópio, principalmente, tornara-se mercadoria nociva no oriente: a sua 

produção e comercialização gerava riqueza, mas à custa dos danos individuais e 

sociais do consumo abusivo que decorria principalmente da dependência que 

causava. As guerras da Inglaterra contra a China entre 1839-1842 e entre 1856-

186017 são episódios emblemáticos do pomo de conflitos que o ópio, ou melhor, que 

o lucrativo mercado do ópio representava.  

Pelo tratado de 1912, as nações signatárias obrigavam-se a controlar a 

produção e a distribuição do ópio. Entre outras medidas, obrigavam-se à gradual e 

efetiva erradicação da produção, comércio interno e uso do ópio (artigo 6), bem 

                                            
17 “Inglaterra auferia lucros da ordem de 11 milhões de dólares anuais, com o tráfico de ópio para a 
cidade chinesa de Lintim, ao passo que o volume de comércio de outros produtos não ultrapassava a 
cifra de 6 milhões de dólares. Em Cantão, o comércio estrangeiro oficial não chegava a US$ 7 
milhões, mas o comercio paralelo em Lintim atingia a quantia de US$ 17 milhões. Com este comércio 
ilegal, empresas inglesas, como a Jardine & Matheson, contribuíram para proporcionar uma balança 
comercial superavitária para a Inglaterra, mantendo o uso de navios armados a fim de manter o 
contrabando litorâneo.” COGGIOLA, Osvaldo. Economia política do mercado internacional de drogas. 
Mar. 2007. Disponível em:  
<http://www.gtehc.pro.br/Textos/economia_politica_do_comercio_internacional_de_drogas.pdf> 
Acesso em: 24 jun. 2009. 
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como ao exame da possibilidade de tornar infração penal a posse ilegal de ópio, 

morfina e cocaína em seus territórios (artigo 20)18. Uma emenda ao tratado, em 

1925, incluiu a maconha19. 

De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC20) foi depois de 1919, terminada a 1ª Grande Guerra e criada a Liga das 

Nações, que o tratado se universalizou, com a adesão de todos os países 

signatários do Tratado de Paz de Versailles. Em meados da década de 1920 perto 

de 60 países tinham assinado e ratificado o tratado, subindo para 67 países em 

194921, já sob a égide da Organização das Nações Unidas (ONU), que passou a 

existir formalmente em 26 de junho de 1945, substituindo a Liga das Nações.  

2.1.2 Adesões e concessões  

Em março de 1961 foi proclamada em Haia, Holanda, a Convenção 

Única sobre Drogas. Houve a adesão de 73 países e ficou demonstrado que nos 

últimos cinqüenta anos tinha havido o crescimento e o agravamento do problema 

das drogas no mundo.  

  

Consta da referida convenção que os países signatários (Partes) só 

permitirão a posse de drogas ilícitas (denominadas entorpecentes) mediante 

autorização22 e, no que se refere à disciplina penal, dispõe que23: 

Com ressalva das limitações de natureza constitucionais, cada uma das 
Partes se obriga a adotar as medidas necessárias a fim de que o cultivo, a 
produção fabricação, extração, preparação, posse, ofertas em geral, ofertas 
de venda, distribuição, compra, venda, entrega a qualquer título, 
corretagem, despacho, despacho em trânsito, transporte, importação e 
exportação de entorpecentes, feitos em descordo com a presente 
Convenção ou de quaisquer outros atos que, em sua opinião, contrários à 
mesma, sejam considerados intencionalmente e que as infrações graves 

                                            
18 The International Opium Convention. Disponível em: 
<http://www.rism.org/isg/dlp/ganja/background/OpiumConvention.html> Acesso em: 24 jun. 2009. 
19 Disponível em <http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/timeline_E_PRINT.pdf>. Acesso 
em: 31 ago. 2009. 
20 United Nations Office on Drugs and Crime. 
21 Original em inglês. Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/the-1912-hague-
international-opium-convention.html> Acesso em 24 jun. 2009. 
22 Art. 33º. 
23 Art. 36º, Disposições Penais, parágrafo 1. 
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sejam castigadas de forma adequada, especialmente com pena de prisão 
ou outras de privação da liberdade.   

Em fevereiro de 1971 foi proclamada em Viena a Convenção sobre 

Substâncias Psicotrópicas, que dispõe, em relação às drogas elencadas como 

ilícitas (denominadas substâncias psicotrópicas), que os países signatários deverão 

“proibir todo o uso, exceto para fins científicos e para fins médicos muito limitados, 

por pessoa devidamente autorizada, em estabelecimentos médicos ou científicos 

que estejam diretamente sob o controle de seus Governos ou hajam sido por eles 

especificamente aprovados”24 . 

Dispõe detidamente sobre o abuso, nos seguintes termos25: 

1. As partes tomarão todas as medidas viáveis para impedir o abuso de 
substâncias psicotrópicas e para a pronta identificação, tratamento, pós-
tratamento, educação, reabilitação e reintegração social das pessoas 
envolvidas, e deverão coordenar seus esforços para tais fins. 

2. As partes promoverão, tanto quanto possível, o treinamento de pessoal 
destinado ao tratamento, pós-tratamento, reabilitação e reintegração social 
de dependentes de substâncias psicotrópicas. 

3. As partes darão assistência às pessoas cujo trabalho exige uma 
compreensão dos problemas oriundos do abuso de substâncias 
psicotrópicas e de sua prevenção, e promoverão, também, a compreensão 
de tais problemas entre o público em geral, se houver risco de que o abuso 
de tal substância venha a ser generalizado. 

Reitera a regra de que, ressalvadas limitações constitucionais, cada 

país signatário tratará como delito punível qualquer ato contrário a uma lei ou 

regulamento adotado em cumprimento às obrigações oriundas da presente 

Convenção, quando cometido intencionalmente, cuidando para que delitos graves 

sejam passíveis de sanção adequada, particularmente de prisão ou outra penalidade 

privativa de liberdade. Porém, introduz exceção, admitindo que os países signatários 

poderão adotar medidas de tratamento, pós-tratamento, educação, reabilitação e 

reinserção social como alternativa à condenação ou à pena ou como complemento à 

pena, se referido delito tiver sido cometido por dependente26. 

Em março de 1972 foi proclamado o Protocolo de Emendas à 

Convenção de 1961, que contou com a adesão de 97 países e focalizou o problema 

da dependência. Dispõe que os países signatários “darão especial atenção à 

                                            
24 Art. 7º, alínea “a”. 
25 Art. 20. Medidas contra o Abuso de Substâncias Psicotrópicas. 
26 Art. 22. Disposições Penais, parágrafo 1, alíneas “a” e “b”. 
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concessão de facilidades para o tratamento médico, o cuidado e a reabilitação”27, 

ressalvando que “se a toxicomania constituir um problema grave para uma das 

Partes, e se seus recursos econômicos o permitirem, é conveniente que essa Parte 

conceda facilidades adequadas para o tratamento eficaz dos toxicômanos”28.    

Em dezembro de 1988 foi proclamada a Convenção contra o Tráfico 

Ilícito de Drogas, que preambularmente declara uma profunda preocupação com o 

crescimento da produção, da demanda e do tráfico de drogas, bem como reconhece 

a ameaça que a lavagem de dinheiro representa às economias formais. Introduz a 

distinção das condutas direcionadas ao consumo29: 

Ressalvados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de 
seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará as medidas necessárias para 
caracterizar como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando 
configurar a posse, a aquisição ou o cultivo intencional de entorpecentes ou 
de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o disposto na 
Convenção de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou 
na Convenção de 1971. 

Referida convenção, fazendo distinção entre condutas ligadas ao 

tráfico e ao consumo drogas ilícitas30, possibilita que o condenado por tráfico seja de 

modo complementar às penas previstas (privação de liberdade, sanções pecuniárias 

e confisco) submetido a tratamento, educação, acompanhamento posterior, 

reabilitação ou reinserção social. O condenado por “infrações de caráter menor” 

poderá fazer jus à substituição da condenação ou da pena pela aplicação de outras 

medidas “tais como educação, reabilitação ou reinserção social”, ou, se for um 

dependente, “tratamento e acompanhamento posterior”. Já ao condenado por 

conduta ligada ao consumo poderão ser propostas indistintamente, em complemento 

ou em substituição, alternativas à condenação ou à pena. 

2.1.3 Consumo versus dependência 

O relatório do 28o Comitê de Especialistas sobre Dependência da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), de 1993, define droga como qualquer 

                                            
27 Art. 38º. Tratamento de Toxicômanos, parágrafo 1.  
28 Art. 38º. Tratamento de Toxicômanos, parágrafo 2. 
29 Art. 3. Delitos e Sanções, parágrafo 2. 
30 Art. 3. Delitos e Sanções, parágrafo 4. 



35 

 

substância que, introduzida num organismo vivo, modifica sua percepção, humor, 

comportamento ou coordenação motora31.  

Nem toda droga é controlada – caso do álcool e do tabaco, por 

exemplo denominam-se drogas lícitas. 

Para a ONU, o termo “drogas ilícitas” refere-se às drogas que estão 

sob controle internacional (tenham ou não finalidade terapêutica), mas que são 

produzidas, comercializadas e/ou consumidas ilegalmente. Podem ser oriundas da 

natureza (naturais), da manipulação química de substâncias extraídas da natureza 

(semi-sintéticas) ou totalmente de manipulação laboratorial (sintéticas), e 

classificadas conforme o efeito que produzem no sistema nervoso central como 

depressivas, estimulantes ou alucinógenas32.  

Outra definição importante e nem sempre considerada é a da OMS 

para dependência: “transtorno da função cerebral ocasionado pelo consumo de 

substâncias psicoativas” (2004, p. 13)33. É classificada como doença, com o Código 

Internacional de Doença (CID) 10, e depreende-se dependente a pessoa que 

apresenta três ou mais dos seguintes sintomas em qualquer momento durante o ano 

anterior:  

1) Um desejo forte ou compulsivo para consumir a substância; 

2) Dificuldades para controlar o comportamento de consumo de substância 
em termos de início, fim ou níveis de consumo; 

3) Estado de abstinência fisiológica quando o consumo é suspenso ou 
reduzido, evidenciado por: síndrome de abstinência característica; ou 
consumo da mesma substância (ou outra muito semelhante) com a intenção 
de aliviar ou evitar sintomas de abstinência; 

4) Evidência de tolerância, segundo a qual há a necessidade de doses 
crescentes da substância psicoativa para obter-se os efeitos anteriormente 
produzidos com doses inferiores; 

5) Abandono progressivo de outros prazeres ou interesses devido ao 
consumo de substâncias psicoativas, aumento do tempo empregado em 
conseguir ou consumir a substância ou recuperar-se dos seus efeitos; 

6) Persistência no consumo de substâncias apesar de provas evidentes de 
conseqüências manifestamente prejudiciais, tais como lesões hepáticas 
causadas por consumo excessivo de álcool, humor deprimido conseqüente 
a um grande consumo de substâncias, ou perturbação das funções 

                                            
31 Original em inglês. Disponível em <http://www.unodc.org/unodc/en/illicit-rugs/definitions/index.html>  
Acesso em: 31 ago. 2009. 
32 Original em inglês. Disponível em <http://www.unodc.org/unodc/en/illicit-
drugs/definitions/index.html> Acesso em: 31 ago. 2009. 
33 Disponível em: <http://www.who.int/substance_abuse/publications/en/Neuroscience_P.pdf> Acesso 
em 14 set. 2009. 
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cognitivas relacionada com a substância. Devem fazer-se esforços para 
determinar se o consumidor estava realmente, ou poderia estar, consciente 
da natureza e da gravidade do dano. (Ibidem, p. 14) 

Desse modo, na busca da erradicação das drogas ilícitas por meio da 

proibição, a existência de drogas lícitas e de uma cultura de consumo são 

complicadores no enfrentamento da demanda por drogas, tanto quanto não fazer a 

diferenciação dos consumidores entre os eventuais, os habituais e os dependentes. 

É que as drogas lícitas reforçam a alternativa da busca de satisfação por esse meio, 

favorecendo a demanda por drogas ilícitas; e existem muito mais consumidores 

eventuais, que de algum modo mantêm controle sob seu consumo e acabam se 

tornando “modelo” para que outros experimentem.  

A ONU estimou que 5% da população adulta mundial consumiu drogas 

ilícitas nos últimos doze meses – o correspondente a 210 milhões de pessoas. A 

confirmar a diferença no perfil de demanda, estimou que pouco mais da metade 

(2,6%) consumiu drogas ilícitas nos últimos 30 dias – o correspondente a 112 

milhões de pessoas. De acordo com a estimativa, os dependentes de drogas ilícitas 

correspondem a 0,6% da população mundial, ou seja, 26 milhões de pessoas34.  

Essa estimativa é um importante referencial da drástica diferença 

numérica entre consumidores eventuais (com espaço de consumo de 30 dias ou 

mais) e consumidores habituais (com espaço de consumo menor do que 30 dias)35.  

As muitas variáveis que envolvem o universo do usuário e a imagem 

que se tem construído a seu respeito dificultam a compreensão do conteúdo volitivo 

do comportamento de consumir drogas, lícitas ou ilícitas. No processo que faz 

despertar o desejo de experimentar e continuar consumindo drogas, nota-se um 

impulso que nem a lei nem os perigos conseguem demover em absoluto. Há os que 

consomem moderadamente; há os que desenvolvem dependência; há os que 

vencem vício e os que são vencidos por ele; há os que não consomem e nem 

pretendem consumir.  

                                            
34 Revista Veja, 18 mar. 2009, p. 100. 
35 Não se discute, aqui, os critérios da classificação. 
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2.1.4 A expansão das liberdades  

Comentando a “tensão entre regulação e emancipação”, Santos (2000, 

p. 137) expõe: 

Hobbe, Locke e Rousseau, cada qual ao seu modo, sugerem que as 
simetrias mais abrangentes dos seus projectos – estados de 
natureza/sociedade civil; soberano/cidadãos; liberdade/igualdade; direito 
natural/direito civil; consentimento/coerção – acabam por fracassar quando 
transpostas para a vida real”.  

Tece também uma análise sobre “modernidade político-jurídica e o 

capitalismo” e conclui que é preciso repensar radicalmente a ciência moderna e o 

direito moderno. Propõe “des-pensar o direito”, observando que: 

A tradição jurídica ocidental foi, portanto, marcada por revoluções 
recorrentes que deram origem a novos sistemas jurídicos, os quais, depois 
de consolidados, negavam ou minimizavam a ocorrência ou o impacto da 
revolução anterior. Por este processo, todas as grandes rupturas na 
tradição jurídica ocidental permanecem dentro dessa mesma tradição 
(Ibidem, p. 183).  

Essa “tradição” é predominantemente restritiva da liberdade; associa a 

“regulação” à proibição e invoca a coerção penal para impor respeito. Na análise de 

Santos (2005, p. 235): 

Foucault tem certamente razão ao denunciar o excesso de controle social 
produzido pelo poder disciplinar e pela normalização técnico-científica com 
que a modernidade domestica os corpos e regula as populações de modo a 
maximizar a sua utilidade social e a reduzir, ao mais baixo custo, o seu 
potencial político. 

Ocupando posição de liderança mundial no combate ao mercado das 

drogas, os Estados Unidos da América chegaram ao ponto de decretar a proibição 

do fabrico, comercialização e transporte de bebidas alcoólicas. Essa política vigorou 

durante 13 anos, entre 1920 e 1933. Os motivos de sua revogação são assim 

sintetizados por Hanson36: 

O nobre experimento da proibição começou com a crença otimista do 
movimento de temperança de que essa medida traria redução dramática da 
pobreza, da criminalidade e de outros problemas sociais do país. 
Infelizmente, não foi o que ocorreu. Pelo contrário, a proibição trouxe um 
aumento dramático do crime organizado, um amplo consumo de álcool de 
má qualidade, um alastramento da corrupção de agentes públicos, um 
desrespeito generalizado pela lei e um aumento da demanda por bebidas 

                                            
36 Original em inglês. Disponível em 
<http://www2.potsdam.edu/hansondj/Controversies/1091124904.html> Acesso em: 02 set. 2009. 
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alcoólicas. Reconhecendo os problemas desastrosos causados pela 
proibição, a população apoiou sua revogação pela ressonante margem de 
três por um.  

E para combater as drogas consideradas ilícitas, aquele país 

empreende um esforço que denomina de “A Guerra às Drogas” – The War on Drugs, 

expressão usada pelo presidente Richard Nixon em 1971, mas decorrente de uma 

política mais incisiva que teve início em 1968, na administração do presidente 

Lyndon Johnson. Sobre a contabilidade desse esforço, Suddath (2009) informa37:  

Nos últimos 40 anos, o governo americano gastou 2,5 trilhões de dólares na 
Guerra às Drogas. Embora as campanhas publicitárias, o aumento das 
taxas de encarceramento e a repressão ao contrabando, o número de 
usuários de drogas ilícitas no país tem aumentado e atualmente reside em 
19,9 milhões de americanos.  

Essa regulação proibitiva produz efeitos colaterais – danos individuais 

e sociais graves. No que se refere às drogas ilícitas, tem sido crescente o número de 

países que se inclinam a uma abordagem alternativa de redução desses danos38. 

Segundo Rodrigues (2003, p. 8): 

Os defensores de posturas alternativas ao proibicionismo estampado pelas 
diretrizes estadunidenses parecem convergir para a constatação de que a 
guerra às drogas significa não a erradicação do uso de drogas psicoativas – 
meta inatingível – mas o banimento dos consumidores dessas substâncias 
para uma zona marginal, na qual os hábitos permanecem em modalidades 
pouco saudáveis, pois clandestinas. Um dos objetivos das políticas de 
redução de danos é trazer o usuário à tona, inseri-lo na sociedade, 
acomodá-lo ao normal. O consumidor pode ser identificado como um 
usuário regular e estável – que mantém seu hábito e pode viver ainda 
melhor com o auxílio das políticas de redução de danos – ou como um 
usuário problema que, com o respaldo dos serviços médicos e assistenciais 
de um Estado que adote posturas reformistas, pode ser tratado e 
recuperado. O uso de drogas tem potencialidade para ser inócuo ou 
perigoso para o consumidor. Nesse ponto, a ótica da redução de danos 
significa um grande avanço com relação ao proibicionismo que só identifica 
nas substâncias psicoativas conseqüências globais negativas. As drogas 
são, desse modo, vistas como compostos químicos com características 
próprias, mas que em si não são más ou boas. 

 

Observa-se uma tendência no sentido de descriminalizar as condutas 

necessárias ao consumo de drogas, como a aquisição e o porte. Pelo menos desde 

abril de 1997, a Holanda adotou uma política de tolerância às drogas leves (p.ex.: 

                                            
37 Original em inglês. Disponível em <http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1887488,00.html> 
Acesso em: 02 set. 2009. 
38 Exemplo: Vinculado à política de redução de danos, desde 2003 funciona em Vancouver, Canadá, o Insite, 
local em que usuários podem ir para fazer uso de drogas injetáveis. Seringas e agulhas descartáveis estão à 
disposição no local, bem como pessoal clínico para prestar socorro emergencial ou encaminhar para tratamento. 
Disponível em: < http://supervisedinjection.vch.ca/> Acesso em: 18 out. 2009. 
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maconha e haxixe), inclusive permitindo que em coffee shops específicos sejam 

adquiridos e consumidos até cinco gramas por pessoa maior de 18 anos de idade39. 

Portugal, desde 1 de julho de 2001, por meio da Lei 30/2000, de 29 de novembro, 

deixou de considerar crimes a aquisição, o porte e o consumo de qualquer espécie 

de drogas, tornando-se apenas violações administrativas40. No México, em 2 de 

outubro de 2006, o presidente Felipe Caldéron enviou ao Congresso projeto de lei 

que visa descriminalizar a posse de pequena quantidade de droga, excluindo 

punição, apenas encaminhamento a centros de reabilitação41. Em 21 de agosto de 

2009 foi aprovada a descriminalização, tendo havido previsão de tratamento 

compulsório àqueles que tiverem três registros de posse e a definição legal de 

pequena quantidade como sendo “cinco gramas de maconha, 500 miligramas de 

cocaína, 50 mg de heroína, 40 mg de metanfetamina e 0,015 mg de LSD”42. A Corte 

Constitucional da Argentina, em 25 de agosto de 2009, declarou a 

inconstitucionalidade da punição por porte de pequena quantidade de maconha para 

uso próprio43.  

2.2 A POLÍTICA BRASILEIRA 

2.2.1 Evolução legislativa 

O tema das drogas ingressou no ordenamento jurídico brasileiro pela 

primeira vez em 1851, por meio do Decreto n. 828, de 29 de setembro, que 

disciplinava a Polícia Sanitária e a venda de substâncias medicinais e de 

medicamentos. Ainda segundo Olinger (2007), em 1890 foi criminalizado o tráfico de 

                                            
39 Disponível em: < http://www.ukcia.org/research/dutch.htm> Acesso em: 17 out. 2009. 
40 Jornal de Notícias. Reportagem assinada por Ivete Carneiro, datada de 11 abr. 2009. Disponível 
em: <http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=1198578> Acesso em: 19 abr. 
2009. 
41 Folha Online, 03 out. 2008 – 13h25. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u451804.shtml> Acesso em: 19 abr. 2009. 
42 BBC Brasil, 21 ago. 2009 – 20h33. Disponível em 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/08/090821_mexicodescriminalizadrogas_np.shtml> 
Acesso em 16 set. 2009. 
43 G1 - Globo.com, 25 ago. 2009 – 16h11. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1279923-5602,00.html> Acesso em: 12 ago. 2009. 



40 

 

entorpecentes44 e em 1921, “na esteira da participação diplomática brasileira nos 

encontros diplomáticos da década de 1910”, o Decreto n. 4.294, de 6 de julho,  

estabelece penalidades para os contraventores na venda de cocaína, ópio, 
morfina e seus derivados; cria um estabelecimento especial para a 
internação dos intoxicados pelo álcool ou substâncias venenosas, 
estabelece as formas de processo e julgamento e manda abrir os créditos 
necessários. 

O Brasil foi signatário da Convenção Única sobre Drogas e dos demais 

diplomas internacionais subseqüentes que balizam a política mundial sobre drogas. 

Todos esses tratados internacionais foram aprovados pelo Congresso Nacional e 

introduzidos no ordenamento jurídico, inclusive ensejando diplomas legais que 

revelam, ora na tramitação, ora no conteúdo, ora na aplicação, as particularidades 

da cultura jurídica brasileira, que, para Rosenn (1998, p. 68):  

[...] até hoje continua a ser um obstáculo sério para a modernização do país. 
As forças conservadoras têm tido bastante êxito em resistir às reformas 
modernizantes em vários níveis. Se perderam uma batalha na Constituinte, 
elas têm sempre uma outra oportunidade de resistir as reformas no 
Congresso. Se perderam no Congresso, elas têm mais uma possibilidade 
de obstruir na fase de implementação burocrática. Se não conseguirem 
retardar a implementação no nível administrativo, elas sempre podem 
recorrer ao poder judiciário. Mesmo se não ganhassem no mérito dos 
tribunais, há uma miríade de oportunidades para adiar qualquer reforma por 
muitos anos. E se todas essas estratégias fracassarem, sempre há a 
possibilidade do jeito. 

 

O Decreto-lei n. 385, de 26 de dezembro de 1968, deu nova redação 

ao artigo 281 do Código Penal, de 1940, e passou a punir igualmente, com reclusão 

de 1 a 5 anos e multa de 10 a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país, o 

tráfico e o porte para uso próprio de “entorpecentes ou substância que determine 

dependência física ou psíquica”. Olinger (2007) comenta que esse decreto acabou 

revogado em 1971, pela Lei n. 5.726, de 29 de outubro, porque “não foi aceito pelo 

poder judiciário devido ao tratamento igual dado a crimes desiguais, pois gerava 

confronto com a jurisprudência da época, que absolvia usuários de drogas e 

afirmava ser o dependente uma pessoa doente, gerando, assim, completa 

inimputabilidade”. 

A Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976, trazia disposições sobre a 

prevenção e a repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 

                                            
44 Decreto n. 847, de 11 outubro, art. 159 (“capítulo III – dos crimes contra a saúde pública, inserido no título III – 
dos crimes contra a tranqüilidade pública”). 
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entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, bem como o 

tratamento da dependência. O tráfico, o plantio e o induzimento ao uso de 

entorpecentes eram condutas, entre outras, apenadas com reclusão de 3 a 15 anos 

e pagamento de 30 a 360 dias-multa45; a aquisição, posse ou porte de entorpecente 

para uso próprio era conduta apenada com detenção de 6 meses a 2 anos e 

pagamento de 20 a 50 dias-multa46.  

A Lei n. 10.409, de 11 de janeiro de 2002, causou impacto negativo. 

Segundo Freitas (2003):  

Ao entrar em vigor em fevereiro de 2002, com quase metade dos 
dispositivos vetados, a Lei 10.409/02 sofreu repúdio dos operadores do 
direito, porque nasceu capenga nos pontos fundamentais, somente com 
capítulos referentes aos aspectos procedimentais, porquanto vetado o 
capítulo III que tratava do direito material (crimes e penas). Mais. O 
procedimento das fases investigativa e judicial veio a lume omisso quanto a 
certos institutos inalienáveis ao devido processo legal de crimes de tóxicos, 
bem como o texto é pobre tecnicamente, exigindo verdadeira ginástica 
interpretativa para sua implementação. 

No entanto, naquele mesmo ano foi lançado o Observatório Brasileiro 

de Informações sobre Drogas (OBID), desenvolvido pela Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas, com apoio financeiro do Ministério da Saúde, e o objetivo de 

reunir e coordenar o conhecimento disponível sobre drogas para fundamentar o 

desenvolvimento de programas e intervenções dirigidas à redução de demanda e 

oferta de drogas47.  

Em 2005 foi aprovada a Política Nacional sobre Drogas (PND) por meio 

da Resolução n. 3, de 27 de outubro, do Conselho Nacional Antidrogas (CONAD).  

A PND estabelece os pressupostos e objetivos de uma atuação que 

está dividida em cinco fundamentos: 1) prevenção; 2) tratamento, recuperação e 

reinserção social; 3) redução dos danos sociais e à saúde; 4) redução da oferta; 5) 

estudos, pesquisas e avaliações. Para cada fundamento enumera itens de 

orientação geral e de diretrizes. Em síntese, a PND propõe-se a buscar 

incessantemente a construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas 

e do uso indevido de drogas lícitas, mas sob pressupostos e objetivos como: 

priorizar a prevenção; tratar com igualdade usuários de drogas lícitas e ilícitas; 

distinguir entre usuário, pessoa em uso indevido, dependente e traficante de drogas; 

                                            
45 Art. 12. 
46 Art. 16. 
47 Disponível em <http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php> Acesso em 17 set. 2009. 
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incentivar, orientar e propor o aperfeiçoamento da legislação para garantir a 

implementação e a fiscalização das ações dela decorrentes; pesquisar, experimentar 

e implementar novos programas, projetos e ações, de forma pragmática e sem 

preconceitos; garantir que o SISNAD seja implementado por meio dos Conselhos 

em todos os níveis de governo e que esses possuam caráter deliberativo, 

articulador, normativo e consultivo, assegurando a composição paritária entre 

sociedade civil e governo; garantir dotações orçamentárias permanentes; manter e 

atualizar, de forma contínua, o OBID; instituir, em todos os níveis de governo, com 

rigor metodológico, sistema de planejamento, acompanhamento e avaliação das 

ações de redução da demanda, da oferta e dos danos sociais e à saúde.  

A Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006, em plena vigência, institui o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD); prescreve medidas 

para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e 

dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não 

autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. As 

principais inovações dessa lei foram comentadas por Olinger (2007): 

A lei 11.343 determina que, embora o porte de droga continue caracterizado 
como crime, os usuários e dependentes (que não são diferenciados na lei) 
não estão mais sujeitos à prisão. Caberá aos juizados especiais definirem 
medidas de advertência e/ou sócio-educativas. A nova lei instituiu o Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD (alterando o que era 
o Sistema Nacional Anti-Drogas instituído no Decreto 3.696 de 2000) com a 
finalidade de articular, integrar, organizar e coordenar as atividades 
relacionadas com a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas; e a repressão da produção 
não autorizada e do tráfico ilícito de drogas. O texto separa de vez o usuário 
do traficante e determina que tenham direito a atendimento na rede pública 
de saúde, que deverá estabelecer programas específicos, com garantia de 
tratamento individualizado. A lei ainda diferencia o grande do pequeno 
traficante. Este último, se não tiver ligações com organizações criminosas e 
gozar de bons antecedentes, pode ter a pena reduzida em até dois terços. 
Quanto aos traficantes, que continuam sendo julgados pelas varas criminais 
comuns, sua pena mínima foi aumentada de três para cinco anos, como na 
proposta original, e a máxima permaneceu em 15 anos. Criou-se também a 
figura do capitalista do tráfico, o personagem que obtém lucro ao financiar a 
produção, o comércio e a distribuição de drogas. Para ele, a pena vai de 8 a 
20 anos.  

O Decreto n. 5.912, de 27 de setembro de 2006, regulamenta a Lei n. 

11.343. Destaca-se ter sido disciplinada em capítulo específico a gestão das 

informações, que foi atribuída ao OBID48.     

                                            
48 Art. 16: “O Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas reunirá e centralizará informações e 
conhecimentos atualizados sobre drogas, incluindo dados de estudos, pesquisas e levantamentos nacionais, 
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2.2.2 Repercussão jurídica  

Foi mencionado que a política pública deve estar vinculada ao alcance 

de um escopo preestabelecido que é, em síntese, a efetivação de direitos ou de 

acesso a direitos. Isso quer dizer que a política pública deve estar conforme, em 

sintonia com o ordenamento jurídico do seu território de vigência. Depreende-se que 

essa conformidade com o ordenamento jurídico pode ser explícita, quando expressa 

em lei, ou implícita, quando permitida em decorrência da interpretação dos princípios 

e diretrizes legais em vigor. 

Como visto, a PND foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro 

por meio de um ato administrativo – uma resolução – e por se constituir numa 

política nacional deve balizar a atuação da administração pública nas esferas 

federal, distrital, estaduais e municipais. Desse modo, as medidas implementadas 

pela administração pública no enfrentamento dos problemas adstritos às drogas 

devem se vincular aos pressupostos, objetivos e diretrizes estabelecidos na PND. 

Não é aceitável arbitrariedade, mas discricionariedade, mesmo assim com as 

ressalvas que Mello (1996, p. 254) explica com precisão:  

[...] a discricionariedade existe, por definição, única e tão-somente para 
proporcionar em cada caso a escolha da providência ótima, isto é, daquela 
que realize superiormente o interesse público alvejado pela lei aplicanda. 
Não se trata, portanto, de uma liberdade para a Administração decidir a seu 
talante, mas para decidir-se do modo que torne possível o alcance perfeito 
do desiderato normativo. Logo, para verificar-se se o ato administrativo se 
conteve dentro do campo em que realmente havia discrição, isto é, no 
interior da esfera de opções legítimas, é preciso atentar para o caso 
concreto. Esta esfera de decisão legítima compreende apenas e tão-
somente o campo dentro do qual ninguém poderá dizer com indisputável 
objetividade qual é a providência ótima, pois mais de uma seria igualmente 
defensável. Fora daí não há discrição.   

E há que se ressaltar que, com acréscimo ao artigo 37 da Constituição 

Federal pela Emenda 19/19998, a eficiência passou a ser princípio norteador da 

administração pública, juntamente com a legalidade, a impessoalidade, a moralidade 

e a publicidade. A respeito da repercussão jurídica desse acréscimo, é bem 

elucidativo o entendimento de Figueiredo (2000, p. 60), que, lembrando que 

eficiência já era esperada dos administradores públicos desde antes da Emenda, 

                                                                                                                                       
produzindo e divulgando informações, fundamentadas cientificamente, que contribuam para o desenvolvimento 
de novos conhecimentos aplicados às atividades de prevenção do uso indevido, de atenção e de reinserção 
social de usuários e dependentes de drogas e para a criação de modelos de intervenção baseados nas 
necessidades específicas das diferentes populações-alvo, respeitadas suas características socioculturais”. 
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ressalta que a partir da sua elevação ao grau de princípio, o controle da 

administração: 

deverá ser exercido não apenas sobre a legalidade, mas também sobre a 
legitimidade e economicidade; portanto, praticamente chegando-se ao 
cerne, ao núcleo, dos atos praticados pela administração pública, para 
verificação se foram úteis o suficiente ao fim a que se preordenavam, se 
foram eficientes.  

Analisando a eficiência das políticas proibitivas, Perez (in BUCCI, 2006, 

p. 166-167) destaca que “a técnica clássica da decisão unilateral, mediada pela 

edição de uma obrigação precisa e a possibilidade de punir sua desobediência, se 

acha em franco colapso”, emitindo opinião de que: 

[...] a adesão da sociedade, quando não a atuação ativa desta, é 
fundamental para a eficiência da atuação administrativa. Daí a necessidade 
de se utilizar instrumentos que procurem o consentimento da coletividade, 
que procurem, enfim, a aproximação da sociedade com o Estado, do 
burocrata com o cidadão, do governante e do governado. 

Mas é preciso ter em mente que a edição de uma lei revoga as normas 

que lhes são contrárias e que estejam alocadas em lei de hierarquia igual ou inferior, 

como os atos administrativos. É preciso ter em mente, também, que a edição de um 

ato administrativo não revoga lei em vigor que dele seja divergente. 

É longo e sinuoso o percurso que se inicia com a criação legislativa de 

um direito de alcance social e termina com a sua efetivação universalizada na 

sociedade. Os protagonistas dessa trajetória, sendo os agentes governamentais os 

mais destacados dos protagonistas, lançam mão da política pública – e dos 

programas e ações que dela decorrem – para superar os obstáculos e atingir àquela 

finalidade. À política pública reconhece-se, então, uma natureza instrumental e que 

vincula a administração.   

“Poder-se-ia dizer”, com as palavras Bucci (2006, p. 26), “que as 

políticas públicas atuam de forma complementar, preenchendo os espaços 

normativos e concretizando os princípios e regras, com vista a objetivos 

determinados”. 
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2.2.3 A criminalização do consumidor de drogas ilícitas 

Analisando a PND com o escopo de deduzir a disciplina destinada aos 

usuários de drogas ilícitas, notam-se pressupostos como: 

- Reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o 
dependente e o traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada. 

- Tratar de forma igualitária, sem discriminação, as pessoas usuárias ou 
dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. 

- Garantir o direito de receber tratamento adequado a toda pessoa com 
problemas decorrentes do uso indevido de drogas. 

- Priorizar a prevenção do uso indevido de drogas, por ser a intervenção 
mais eficaz e de menor custo para a sociedade. 

- Fundamentar, no princípio da responsabilidade compartilhada, a 
coordenação de esforços entre os diversos segmentos do governo e da 
sociedade, em todos os níveis, buscando efetividade e sinergia no resultado 
das ações, no sentido de obter redução da oferta e do consumo de drogas, 
do custo social a elas relacionado e das conseqüências adversas do uso e 
do tráfico de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas. 

- Reconhecer o uso irracional das drogas lícitas como fator importante na 
indução de dependência, devendo, por esse motivo, ser objeto de um 
adequado controle social, especialmente nos aspectos relacionados à 
propaganda, comercialização e acessibilidade de populações vulneráveis, 
tais como crianças e adolescentes. 

No mesmo documento encontram-se objetivos, tais como:  

- Conscientizar a sociedade brasileira sobre os prejuízos sociais e as 
implicações negativas representadas pelo uso indevido de drogas e suas 
conseqüências. 

- Reduzir as conseqüências sociais e de saúde decorrentes do uso indevido 
de drogas para a pessoa, a comunidade e a sociedade. 

- Difundir o conhecimento sobre os crimes, delitos e infrações relacionados 
às drogas ilícitas e lícitas, prevenindo-os e coibindo-os por meio da 
implementação e efetivação de políticas públicas para a melhoria da 
qualidade de vida do cidadão. 

Em toda a extensão do documento não há previsão à repressão do uso 

ou do porte ilegal para uso próprio, exceto no que se refere à redução de oferta, 

mesmo assim contra o “uso abusivo de substâncias nocivas à saúde” (grifo nosso)49.  

Como mencionado, posteriormente à instituição da PND, visando dar-

lhe mais efetividade é instituído por lei50 o SISNAD, que tem princípios como “o 

                                            
49 4. REDUÇÃO DA OFERTA 
50 Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 
Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de 
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respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente quanto à sua 

autonomia e à sua liberdade”51, e objetivos como “contribuir para a inclusão social do 

cidadão, visando torná-lo menos vulnerável a assumir comportamentos de risco para 

o uso indevido de drogas, seu tráfico ilícito e outros comportamentos 

correlacionados”52. 

No entanto, a mesma lei caracteriza como delito penal – para usar a 

expressão da Convenção de 1988 –, condutas relacionadas à posse ou aquisição de 

drogas ilícitas para consumo próprio, ou ao cultivo de plantas de onde se extraía 

drogas ilícitas também para consumo próprio53. Caracteriza como delito o 

induzimento, a instigação ou o auxílio ao uso indevido de droga, tanto faz se 

cometido por usuário ou não54. Também caracteriza como delito o oferecimento de 

droga a pessoa conhecida para consumirem juntos55 e a condução de embarcação 

ou aeronave após o consumo de droga, expondo a dano potencial a incolumidade 

alheia56. Para o fornecimento de droga cometido por primário, de bons 

antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integre 

organização criminosa haverá a redução da pena de um sexto a dois terços, vedada 

a conversão em penas restritivas de direitos57.  

Está prevista a isenção de pena para aquele que em razão da 

dependência ou que esteja sob efeito de droga no momento do crime, seja este qual 

for, por isso era “inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento”58. Nesse caso, mediante 

avaliação médica, o juiz poderá determinar na sentença o encaminhamento do 

                                                                                                                                       
usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e 
ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. 
51 Art. 4º, I. 
52 Art. 5º, I. 
53 Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será 
submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas;II - prestação de serviços à 
comunidade;III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.§ 1o  Às 
mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar 
dependência física ou psíquica. 
54 Art. 33, parágrafo 2º. 
55 Art. 33, parágrafo 3º. 
56 Art. 39, caput e parágrafo único. 
57 Art. 33, parágrafo 4º. Em editorial, o jornal Folha de S. Paulo, edição de 7 de agosto de 2009, 
informou que o governo federal prepara uma proposta que “estabelece gradações e beneficia, com 
penas alternativas e liberdade provisória, traficantes que forem réus primários e não estiverem 
ligados a organizações criminosas”. 
58 Art. 45. 
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infrator para “tratamento médico adequado”59. Se a incapacidade do infrator era 

relativa, a pena poderá ser reduzida de um terço a dois terços60.   

À parte do sistema repressivo, mas ainda na esfera judicial, a disciplina 

jurídico-civil em relação à dependência é no sentido de que “os ébrios habituais e os 

viciados em tóxicos” estão sujeitos a curatela61 e serão recolhidos em 

estabelecimentos adequados “quando não se adaptarem ao convívio doméstico”62. 

Em favor da criança ou do adolescente, há previsão de que seja determinada em 

relação aos pais ou responsável a “inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos”63. 

A polêmica em torno da política para consumidores de drogas ilícitas 

decorrem, em síntese, da criminalização, do emprego da repressão jurídico-penal. 

Nesse sentido, as críticas são de duas ordens: adstritas à inconstitucionalidade e à 

ineficiência.  

No cerne do embate entre a constitucionalidade ou não do porte de 

drogas ilícitas para consumo próprio está, exatamente, a compreensão do quanto 

pode o legislador ao restringir a liberdade.  

A Constituição Federal de 1988 garante a inviolabilidade do direito à 

liberdade, mas, como não poderia deixar de ser, “em termos”. A liberdade individual 

tem que ser limitada para permitir a convivência social.  Dispõe que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei”64. Nesse 

sentido, em síntese, a liberdade estaria naquilo que o legislador não restringiu.  

Mas a mesma Constituição Federal, ao constituir um Estado 

Democrático de Direito, deixa ampla margem de discussão ao estabelecer princípios 

como “a dignidade da pessoa humana”65 e objetivos fundamentais como “construir 

uma sociedade livre, justa e solidária”66  e “promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”67. Nesse sentido, o legislador não pode restringir a liberdade 

                                            
59 Art. 45, parágrafo único, e art. 47. 
60 Art. 46. 
61 Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). Art. 1.767, inciso III. 
62 Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). Art. 1.777. 
63 Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 101, Inciso VI. 
64 Art. 5º, II. 
65 Art. 1º, III. 
66 Art. 3º, I. 
67 Art. 3º, IV. 
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discricionariamente: deve fazê-lo com respeito e em harmonia com a ordem jurídica, 

essencialmente com os princípios e objetivos fundamentais da Constituição Federal. 

O conflito entre liberdade e consumo de drogas constitui um fenômeno 

que tem atingido todas as democracias. Como mencionado, cada uma ao seu modo 

vai buscando soluções. Nota-se a tendência de expansão das liberdades – de levar 

em consideração a autonomia da vontade e descriminalizar as condutas necessárias 

ao exercício do uso de drogas ilícitas. Aliás, sobre descriminalização, 

[...] diz-se que as normas penais sobre jogos de azar ou sobre consumo de 
estupefacientes, implicam uma imposição que restringe os direitos 
individuais, e que, independentemente de que tais condutas sejam 
moralmente nocivas, não deve-se usar a lei penal para dissuadir os outros 
de semelhante comportamento sem risco de invadir sua esfera de liberdade 
(CERVINI, 1995, p. 122). 

O mesmo autor acima referido destaca que “o maior mal endêmico de 

que sofrem nossas sociedades consiste em pretender ocultar sistematicamente 

certos conflitos valendo-se do sistema penal” (Ibidem, p. 202).  

Para Karam (2003, p.?) não é aceitável a restrição da liberdade ao 

ponto de proibir a opção de consumir drogas: 

[...] enquanto houver destinação pessoal para a posse da droga e enquanto 
seu consumo se fizer de modo que não ultrapasse o âmbito individual, não 
haverá afetação da saúde pública. Ter algo para si próprio é o oposto de ter 
algo expansível a terceiros. Aqui se têm condutas privadas, em que ausente 
a concreta afetação de um bem jurídico de terceiros, condutas que como tal, 
não podem ser objeto de qualquer forma de criminalização. 

Faz parte da liberdade, da intimidade e da vida privada a opção por fazer 
coisas, que pareçam para os outros – ou que até, efetivamente, sejam – 
erradas, “feias”, imorais ou danosas a si mesmo. A dignidade da pessoa 
humana, reconhecida desde as origens do Estado Democrático de Direito, 
impede a transformação forçada do indivíduo. Enquanto não afete direitos 
de terceiros, o indivíduo pode ser e fazer o que bem lhe aprouver. O que os 
outros – e, portanto, também o Estado – podem fazer, nestas 
circunstâncias, é apenas tentar mostrar ao indivíduo, que, supostamente, 
está se prejudicando, que seu comportamento não está sendo bom, jamais 
podendo, no entanto, obrigá-lo a mudar este comportamento, ainda mais 
através da imposição de uma pena, qualquer que seja sua natureza ou sua 
dimensão. 

Diniz (2008) informa que em março de 2008 a 6ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu por unanimidade usuário flagrado com 

7,7 gramas de cocaína, sob o fundamento de que classificar como crime o porte de 

drogas para consumo próprio é inconstitucional; isso porque viola os princípios da 

ofensividade (não ofende a terceiros), da intimidade (trata-se de opção pessoal) e da 

igualdade (uma vez que portar bebida alcoólica não é crime).  
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Está-se diante de uma disciplina ineficaz? É possível depreender que 

sim se o objetivo for reduzir a demanda. Cresce o consumo de drogas ilícitas no 

Brasil.  

Em 2001 e em 2005 foram realizadas as edições do Levantamento 

Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, nas cidades com mais de 

200 mil habitantes. Foram realizados pelo Centro Brasileiro de Informações sobre 

Drogas (CEBRID) da Universidade de São Paulo (USP), sob a responsabilidade da 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e revelaram situações dentre as quais 

se destacam: 

1. 22,8% da população pesquisada em 2005 já fizeram uso na vida de 
drogas, exceto Tabaco e Álcool, correspondendo a 10.746.991 pessoas. Em 
2001, os achados foram, respectivamente, 19,4% e 9.109.000 pessoas. Em 
pesquisa semelhante realizada nos EUA, em 2004, essa porcentagem 
atingiu 45,4%. 

2. A estimativa de dependentes de álcool em 2005 foi de 12,3% e de 
Tabaco 10,1%, o que corresponde a populações de 5.799.005 e 4.760.635 
de pessoas, respectivamente; havendo aumento não estatisticamente 
significante de 1,1%, quando as porcentagens de 2001 e 2005 são 
comparadas, tanto ao Álcool como ao Tabaco. O número de dependentes 
para todas as demais drogas é muito menor. 

Entretanto, é preciso levar em conta que os critérios do SAMHSA adotados 
no presente trabalho para diagnosticar dependência são menos rigorosos 
que os da CID-10; adotados pela OMS, fato que pode ter algo inflacionado 
nossos achados de dependência. 

3. O uso na vida de Maconha em 2005, aparece em primeiro lugar entre as 
drogas ilícitas, com 8,8% dos entrevistados, um aumento não 
estatisticamente significativo, portanto, de 1,9% em relação a 2001. 
Comparando-se o resultado de 2005 com o de outros estudos, pode-se 
verificar que é menor do que de outros países como EUA (40,2%), Reino 
Unido (30,8%), Dinamarca (24,3%), Espanha (22,2%) e Chile (22,4%). Mas, 
superior à Bélgica (5,8%) e Colômbia (5,4%). 

4. A segunda droga com maior uso na vida (exceto Tabaco e Álcool) foram 
os Solventes (6,1%), com um aumento não estatisticamente significativo de 
0,3% em relação a 2001. Porcentagens inferiores as encontradas nos EUA 
(9,5%) e superiores a países, como Espanha (4,0%), Bélgica (3,0%) e 
Colômbia (1,4%). (CEBRID, 2005, p. 306). 

 A imprensa expõe a ineficiência da criminalização do consumo. A 

revista Superinteressante indaga, em matéria de capa, “está na hora de legalizar?”68. 

A revista Veja traz subtítulo que enfatiza: “o fracasso da guerra centenária contra as 

drogas e a corrupção decorrente dela fortalecem na ONU a idéia de tentar uma 

saída radical: a legalização”69.  

                                            
68 Edição 244 – out. 2007. 
69 Edição 2.102, 18 mar. 2009, p. 100. 
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Em âmbito regional, a Folha de S.Paulo, Caderno Ribeirão, registra 

que “cocaína apreendida neste ano equivale à metade de tudo o que foi achado nos 

últimos três anos”70.  A revista 184 Anos, editada pelo jornal Comércio da Franca, 

narra que “as ruas de Franca estão tomadas pelo tráfico. Não há bairro ou região da 

cidade que não tenha pontos de venda ou comercialização de drogas”71.  

Observa-se que a repressão ao consumo de drogas ilícitas tem tido no 

cotidiano a prioridade que a PND outorgou à prevenção. Para Minc (2003)72:  

As leis que equiparam os usuários e dependentes a criminosos só reforçam 
a sua relação com os traficantes e os tornam vítimas expostas à extorsão 
sistêmica praticada por maus policiais. A dependência é um caso de saúde 
pública, e não de polícia. Campanhas que estigmatizam usuários e 
dependentes dificultam o apoio e a reinserção social. A criminalização é 
uma barreira ao acesso à informação, à prevenção e à desintoxicação. As 
leis e os métodos vigentes conferem aos traficantes cada vez mais poder 
econômico, militar e expansão de seus tentáculos corruptores às 
delegacias, tribunais, presídios, parlamentos.  

As muitas variáveis que envolvem o universo do usuário e a imagem 

que se tem construído a seu respeito dificultam a compreensão do conteúdo volitivo 

de consumir drogas, lícitas ou ilícitas. Curiosidade ou rebeldia, ideologia ou pressão 

social, simplesmente o paladar – nos motivos que fazem despertar o desejo de 

experimentar e continuar consumindo drogas, nota-se o impulso de uma vontade 

que nem a lei nem os riscos conseguem demover. Há os que consomem 

moderadamente; há os que se tornam dependentes; há os que vencem vício e os 

que são vencidos por ele; há os que não consomem e nem pretendem consumir.  

Um dos pressupostos da PND é o tratamento igualitário, sem 

discriminação, de usuários ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. Da mesma 

maneira, o SISNAD tem como princípio o respeito aos direitos fundamentais da 

pessoa humana, especialmente quanto à sua autonomia e à sua liberdade.  

São os consumidores que movimentam o mercado de drogas ilícitas. A 

maioria deles não é alcançada pelo sistema repressivo – nem a polícia nem a justiça 

os conhecem. Em contraposição, apenas a minoria deles é que desenvolve a 

dependência. 

Estamos frente a uma disciplina que precisa passar por 

transformações. A pecha de inconstitucionalidade e de ineficiência, bem como o teor 

                                            
70 Domingo, 5 abr. 2009, C1. 
71 Nov. 2008. 
72 Político e economista. Mestre em Planejamento Urbano e Regional, pela Universidade Técnica de 
Lisboa, e doutor em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Paris. 
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dos noticiários, demonstra isso. Há um intenso debate em andamento, 

lamentavelmente influenciado pela polarização entre proibição versus liberação. Se, 

por um lado, o endurecimento ao consumo de drogas ilícitas mostrou-se equivocado; 

por outro lado, a liberação pura e simples, desprovida de regulamentação, 

fiscalização e do contexto de uma política pública, tende a contribuir para o caos 

social73. Há que se buscar o equilíbrio. 

2.2.4 A política de redução da demanda 

Após analisar a evolução das necessidades humanas e o 

proibicionismo em relação às drogas, Carneiro (2002) conclui: 

As drogas são parte dos produtos coloniais que se difundiram inicialmente 
como comércio de luxo e se tornaram produtos do consumo de massas e, 
portanto, necessidades sociais. A regulamentação proibicionista no século 
XX, que sucedeu à defesa irrestrita do livre comércio que levara à guerra do 
ópio da Inglaterra contra a China, aumentou o fluxo de capitais no ramo 
clandestino, expandiu a demanda e gerou instituições e aparatos 
dependentes da existência da proibição e que sustentam a sua 
continuidade. O resultado do proibicionismo foi provocar a 
hiperlucratividade, danos à saúde pública, devido à falta de fiscalização, a 
militarização da produção e do comércio de certas drogas e a intromissão 
do aparato de segurança em esferas da vida cotidiana. A proibição mundial 
das drogas foi uma das invenções imperialistas que mais permitiu 
especulações financeiras e policiamento repressivo das populações no 
século XX. 

Tece comentários sobre os “produtos coloniais” – o açúcar em 

destaque –, e os efeitos que decorreram de sua demanda: “[...] a expansão colonial 

européia, a descoberta e a ocupação da América e a escravidão e a diáspora de 

milhões de africanos”.  

Nesse cenário de demanda crescente e graves injustiças, de 

inviabilidade da liberação e do endurecimento da proibição, a redução da demanda é 

a alternativa que melhor se ajusta ao desenvolvimento. Artigo publicado na página 

                                            
73 Nesse sentido, é um paradigma a regulamentação do alucinógeno chá de ayahuasca ou chá de 
santo-daime, feita por meio da Resolução n. 1, de 25 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional de 
Políticas sobre Drogas (CONAD) – publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, n. 17, 26 jan. 2010, 
p. 57-60. 
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do UNODC, intitulado Saúde: o primeiro princípio de política contra as drogas 

adverte74:  

[…] mesmo se você eliminar todas as plantações de maconha, coca e ópio 
do mundo, e mesmo se você puder apreender toda a droga em circulação, 
você ainda teria 25 milhões de pessoas procurando meios de satisfazer a 
dependência. Então, a chave para a política sobre drogas é reduzir a 
demanda e tratar a dependência – e isso é muito mais um assunto de 
atenção à saúde. 

De acordo com o que se depreende da PND, a redução da demanda 

engloba a prevenção, o tratamento e a reinserção psicossocial. Entre os 

pressupostos consta:  

- Manter e atualizar, de forma contínua, o Observatório Brasileiro de 
Informações sobre Drogas - OBID, para fundamentar, dentro de outras 
finalidades, o desenvolvimento de programas e intervenções dirigidas à 
redução de demanda (prevenção, tratamento e reinserção psicossocial), 
redução de danos e de oferta de drogas, resguardados o sigilo, a 
confidencialidade e seguidos os procedimentos éticos de pesquisa e 
armazenamento de dados.  

Em razão da importância do tema, a ONU estabeleceu, em 1998, os 

princípios norteadores da redução da demanda por drogas75. Referidos princípios 

são uma abordagem integrada com a redução da oferta de drogas e a 

implementação de políticas que: 1) visem a prevenção do uso e a redução das 

conseqüências adversas do abuso de drogas; 2) incentivem a ativa e coordenada 

participação de membros da comunidade, em geral e em situação de risco no que se 

refere ao uso de drogas, considerando o local em que vivem, sua condição 

econômica ou a exposição ao problema; 3) considerar as diferenças de sexo e 

cultura; 4) contribuir para a criação e manutenção de ambientes que dêem suporte à 

redução da demanda por drogas.  

Mais recentemente, a Comissão Latino-Americana sobre Drogas e 

Democracia, dirigida pelos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), 

César Gaviria (Colômbia) e Ernesto Zedillo (México), apresentou estudo (2009, p. 

11) em que propõe um novo paradigma para o combate às drogas ilícitas na região, 

sustentado em três grandes diretrizes: 1) tratar o consumo de drogas como uma 

questão de saúde pública; 2) reduzir o consumo por meio de ações de informação e 

                                            
74 Original em inglês. Disponível em: <http://www.unodc.org/india/principle_drug_policy.html> Acesso 
em 26 abr. 2009. 
75 Declaração sobre os princípios norteadores da redução da demanda por drogas ilícitas – 
Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand Reduction. 
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prevenção; e 3) focalizar a repressão sobre o crime organizado. E conclui (ibidem, p. 

38):  

A estratégia centrada fundamentalmente na repressão fracassou na 
América Latina. O desejo de um mundo sem drogas não constitui um 
horizonte realista e, portanto, não pode ser o fundamento de políticas 
públicas, cujos objetivos devem ter como prioridade a prevenção, o 
tratamento e a redução de danos para o conjunto da sociedade, os 
indivíduos, as famílias e as instituições. 

A redução da demanda por drogas ilícitas respeita a autonomia da 

vontade. Em sua lógica, dado que autonomia pressupõe a assimilação do 

conhecimento das conseqüências, há maior coerência em supor que a vontade 

reduza a demanda por drogas do que o oposto. Só mesmo um cenário de 

insatisfação e desinformação explica a demanda crescente por um prazer 

autodestrutivo, pela felicidade artificial e fugaz.  

2.2.5 Os poderes do município na implementação da política de redução da 
demanda 

A Constituição dispõe que “a organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, todos autônomos [...]”76. Meirelles (1993, p. 116) explica que como 

componente da Federação, ao município é outorgada, expressamente, a natureza 

de entidade estatal de terceiro grau. E completa: 

Com isso, já não se pode dizer, contrastando-o com o Estado-membro, que 
o Município tem apenas poderes administrativos e atribuições delegadas. 
Absolutamente não. Tanto um como o outro atuam com igual poder político 
no exercício das competências que lhes são conferidas pela Constituição, 
com total independência entre si e para com a União, visando todos à 
promoção do bem-estar da coletividade [...]”.  

Ainda não amplamente assimilada, essa “ascensão” dos municípios 

tem sido abordada nos temas da descentralização administrativa e da 

desconcentração de poder. Trata-se de situação político-administrativa que 

possibilita, em síntese, incrementar o desenvolvimento, conferindo-lhe a dinâmica e 

precisão que o recorte espacial proporciona. Tavares (2006, p. 5) observa: 

                                            
76 Art. 18. 
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O processo de descentralização administrativa, posto em prática a partir da 
promulgação da Constituição Federal de 1988, modificou o cenário da 
implementação de políticas públicas no Brasil, com a transferência de várias 
responsabilidades do governo federal e estadual para os governos 
municipais, bem como uma autonomia para os municípios em várias áreas.  

Na PND, a descentralização é expressa no que se refere à amplíssima 

área da prevenção. Uma das suas diretrizes é exatamente: 

1.1.2 A execução desta política, no campo da prevenção deve ser 
descentralizada nos municípios, com o apoio dos Conselhos Estaduais de 
políticas públicas sobre drogas e da sociedade civil organizada, adequada 
às peculiaridades locais e priorizando as comunidades mais vulneráveis, 
identificadas por um diagnóstico. Para tanto, os municípios devem ser 
incentivados a instituir, fortalecer e divulgar o seu Conselho Municipal sobre 
Drogas. 

Existem lacunas de disciplina e regulamentação na PND que o poder 

local detém melhor posição estratégica para suprir. Relativamente à prevenção 

apenas, é possível antever um sem-número de situações em que o poder local 

deverá disciplinar e regulamentar para a efetivação de ações nesse sentido e sua 

avaliação77. Portanto, há campo para o exercício da desconcentração de poder e da 

autonomia local, pois compete ao município “legislar sobre assuntos de interesse 

local” e “suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”78. Meirelles 

(ibidem, p. 120) esclarece: 

[...] não corresponde à verdade a crença, generalizada em nosso povo, de 
que a lei federal prevalece sobre a estadual e esta sobre a municipal. [...] 
Nas áreas reservadas à competência municipal nada pode a lei federal ou a 
estadual; somente quando a área de ação é livre para as três entidades é 
que há prevalência da entidade maior sobre a menor.  

É no território do município que se materializará o desenvolvimento, por 

meio da implementação das políticas públicas. Depreende-se que o sucesso das 

políticas e, por conseguinte, o próprio desenvolvimento depende da capacitação, 

articulação e comprometimento dos atores locais, especialmente dos agentes 

públicos. Esses personificam o município, outorgam-lhe dinâmica.  

                                            
77 A Lei n. 12.219, de 31 de março de 2010, deu nova redação ao artigo 73 da Lei n. 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, para permitir que a União celebre convênios os municípios, com o objetivo de 
prevenir o uso indevido de drogas e de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários e 
dependentes. Sobre essa alteração, Rizzo reporta afirmação do general Paulo Roberto Uchôa, 
secretário nacional Antidrogas: “Os municípios são as peças mais importantes na luta contra as 
drogas. Na verdade, as coisas acontecem lá. É onde o jovem mora, estuda, namora, trabalha e tem 
contato (com a droga). Precisamos ter pessoas preparadas para lidar com o problema.” (Correio 
Braziliense, 02 abr. 2010). 
78 Constituição Federal, art. 30, I e II. 
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3 NECESSIDADES HUMANAS E DEMANDA POR DROGAS ILÍCITA S 

3.1 NECESSIDADES E SATISFAÇÃO 

Para entender a demanda por drogas ilícitas é preciso entender, 

primeiro, o mecanismo que desencadeia o comportamento humano voltado ao 

consumo.  

O ato de compra não surge do nada. Seu ponto de partida é a motivação, 
que vai conduzir a uma necessidade, a qual, por sua vez, despertará um 
desejo. Com base em tal desejo, surgem as preferências por determinadas 
formas específicas de atender à motivação inicial e essas preferências 
estarão diretamente relacionadas ao autoconceito: o consumidor tenderá a 
escolher um produto que corresponda ao conceito que ele tem ou que 
gostaria de ter de si mesmo. No entanto, e em sentido contrário à 
motivação, surgem os freios. Trata-se da consciência de risco que vem 
implícita ou explicitamente relacionada com o produto. (KARSAKLIAN, 
2000, p. 19) 

Definida como “uma força motriz interna dos indivíduos que os impele à 

ação” (SCHIFFMAN & KANUK, 2000, p. 60), a motivação está intimamente ligada à 

satisfação de necessidades. Existem necessidades inatas ao ser humano, e 

necessidades adquiridas em resposta à cultura ou ao meio ambiente. Necessidades 

de alimento, de água, de ar, de roupa são exemplos daquelas primeiramente 

mencionadas; necessidades de auto-estima, de prestígio, de afeto, de aprendizagem 

são exemplos daquelas mencionadas por último (ibidem). Constituem, em conjunto, 

necessidades humanas básicas que o psicólogo norte-americano Abraham Maslow 

assim hierarquizou em sua famosa teoria: 1) necessidades fisiológicas (sede, fome, 

repouso); 2) de segurança (abrigo, proteção); 3) sociais (afeição e integração, no 

sentido de pertencer a um grupo); 4) de estima (status e prestígio) e 5) de auto-

realização (SAMARA & MORSCH, 2005, p. 104).  

Para Maslow, quando uma necessidade é satisfeita (ou tida pelo 

indivíduo como satisfeita), outra necessidade mais elevada emerge, de modo que o 

organismo é dominado e o comportamento é organizado somente pela insatisfação, 

ou seja, pelas necessidades não satisfeitas (1987, p. 17-18). Ele explica, no entanto, 

que: 
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[...] gratificação torna-se um conceito tão importante quanto o de privação 
na teoria da motivação, pois libera o organismo da predominância das 
necessidades mais relacionadas com a categoria fisiológica, permitindo, 
assim, o surgimento de outros objetivos, mais sociais. As necessidades 
fisiológicas, em simetria com seus objetivos individualizados, quando 
regularmente gratificadas deixam de existir como determinantes ativos ou 
organizadores do comportamento. Assim, elas existem apenas 
potencialmente, no sentido de que podem emergir novamente para dominar 
o organismo se frustradas (ibidem)79.  

É estabelecida uma conexão entre as necessidades humanas e o 

comportamento que busca satisfazê-las – conexão essa que, para Maslow, obedece 

a uma classificação e a um padrão hierarquizado na busca de satisfação.  

Nota-se que é o nível de carência, de insatisfação, que regula o 

comportamento. E isso é muito importante no que se refere ao tema da pesquisa. 

Para se ter uma idéia, ao discorrer sobre as necessidades sociais, por exemplo, 

Maslow adverte que a busca por sentimentos de grupo (group feelings), de contato, 

de real companheirismo contra um inimigo comum – qualquer ameaça externa –, 

motiva o comportamento desviante e o de risco; e fazendo referência aos grupos 

juvenis rebeldes (youth rebellion groups), diz que “qualquer boa sociedade deve 

satisfazer essa necessidade [de pertencimento], de um jeito ou de outro, se quiser 

sobreviver e ser saudável” (ibidem, p. 20). Além disso, no que se refere às 

necessidades de estima, explica (ibidem, p. 21) que compreendem tanto 

autoconceito (o que o indivíduo pensa sobre si mesmo), quanto prestígio (o que os 

outros indivíduos pensam sobre ele). Trata-se de necessidades que eliciam 

sensação de competência, confiança, independência e liberdade, além de fama, 

dominação, importância e reconhecimento. Para ele, uma auto-estima mais estável 

e, portanto, mais saudável, tem base no respeito dos outros que é tido como 

merecido pelo próprio indivíduo (´deserved´ respect from others), em vez de no 

prestígio ilusório (external fame or celebrity and unwarranted adulation). E no que se 

refere às necessidades de auto-realização, também conectadas com a demanda por 

drogas ilícitas, Maslow (ibidem, p. 22) observa que essas necessidades se 

constituem no anseio de se tornar mais e mais aquilo que se imagina capaz de ser. 

Narra que é muito variável a forma como cada indivíduo busca satisfação para essas 

necessidades; no entanto, o surgimento dessas necessidades decorre da satisfação 

das necessidades precedentes.  

                                            
79 Original em inglês. 
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A liberdade também está conectada às necessidades humanas. Para 

Maslow (ibidem, p. 22-23), as liberdades (de falar; de fazer o que se deseja desde 

que não ofendam outros; de se expressar; de investigar e buscar informação) são 

pré-requisitos da satisfação das necessidades humanas básicas. Ameaçar essas 

liberdades implica em imediata reação, como se a ameaça fosse diretamente 

dirigida às próprias necessidades. 

Se nos lembrarmos de que as capacidades cognitivas (de percepção, 
intelectual e de aprendizado) são um conjunto de ferramentas ajustáveis 
que têm, entre outras funções, a de satisfazer nossas necessidades 
básicas, então fica claro que qualquer ameaça contra elas, qualquer 
privação ou obstáculo contra o seu uso, indiretamente ameaça as próprias 
necessidades básicas. [...] Segredo, censura, desonestidade e bloqueio de 
comunicação ameaçam todas as necessidades básicas (ibidem, p. 23).  

 Nesse sentido, Maslow (ibidem, p. 23-25) dá especial destaque à 

curiosidade humana, que ora denomina necessidades cognitivas básicas, ora 

desejos de saber e de entender, ora de impulsos cognitivos. Enfatiza que desde 

tenra infância o indivíduo busca satisfazer sua curiosidade.  Comenta que estudos 

em pessoas psicologicamente sadias indicam uma atração característica pelo 

mistério, pelo desconhecido, pelo inexplicado, e observa a existência de efeitos 

psicopatológicos decorrentes da frustração cognitiva.  

Em que pese toda a complexidade e as implicações da teoria de 

Maslow, que ainda abrange a influência de outros fatores motivacionais, como os 

níveis de satisfação das necessidades, as necessidades inconscientes, as 

especificidades culturais e as patologias, sua importância está na conexão que 

permite estabelecer entre as necessidades humanas e o comportamento que busca 

satisfazê-las. Ao classificar e hierarquizar as necessidades humanas básicas, essa 

teoria possibilita entender e, portanto, influenciar o comportamento. Sob a ótica do 

indivíduo, conhecê-la possibilita um maior controle sobre o próprio comportamento, 

pois implica em desvendar as próprias necessidades, questioná-las, apurá-las e 

fazer melhor escolha dos meios para satisfazê-las.  

Constituindo-se na força que impele à satisfação de necessidades por 

meio do consumo, a motivação se relaciona com o desejo.  

[...] o motivo imediato atual da ação humana é o desejo, pois ele é a 
expressão consciente da necessidade. Só quando percebemos a 
necessidade e esta se manifesta em desejo por determinada coisa é que a 
nossa conduta se põe em ação. Ante a vontade de beber, alguém toma 
água; outro, aguarda a saída do trabalho para tomar cerveja. Cada qual 
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satisfaz a necessidade sede à sua moda. A conduta de cada um foi ditada 
pelo desejo, e não pela necessidade (SANT´ANA et al, 2009, p. 81).   

É nesse ponto que fica evidente o quanto o comportamento do 

consumidor é influenciável por estímulos externos. Handy (apud BERGAMINI, 1990, 

p. 29) tem razão: “se pudéssemos compreender e então prever os modos como os 

indivíduos são motivados, poderíamos influenciá-los, alterando os componentes 

desse processo de motivação”80. E as teorias do comportamento do consumidor81 já 

atingiram essa compreensão em grande parte, fomentando motivações e reduzindo 

ou criando freios.  

Para Schiffman & Kanuk (1997, p. 66), “o despertar de qualquer 

conjunto particular de necessidades em um ponto específico no tempo pode ser 

causado pelos estímulos internos encontrados na condição fisiológica de um 

indivíduo, nos processos emocionais ou cognitivos ou pelos estímulos no ambiente 

exterior”. Referidos autores explicam o despertar de motivos e comentam apelos 

utilizados para favorecer esse despertar de motivos. Sobre o despertar ambiental, 

por exemplo, comentam: 

Quando as pessoas vivem em um ambiente complexo e altamente variado, 
elas experimentam muitas oportunidades para o despertar de necessidades. 
Ao contrário, quando o seu ambiente é pobre ou despojado, menos 
necessidades são ativadas. Isso explica porque a televisão teve efeitos tão 
confusos nas vidas de pessoas nos países subdesenvolvidos. Ela as expõe 
a vários estilos de vida e a produtos caros que de outra forma não veriam, e 
isso desperta desejos que elas têm pouca oportunidade ou até mesmo 
esperança de satisfazer. Portanto, ao mesmo tempo em que a televisão 
enriquece muitas vidas, ela também serve para frustrar as pessoas que têm 
pouco dinheiro ou instrução ou esperança e pode resultar na adoção de 
mecanismos agressivos de defesa como o furto, boicotes e até mesmo 
revoltas. (Ibidem, p. 68) 

O importante, aqui, é considerar que o comportamento humano é 

exogenamente influenciável. Despertar necessidades e desejos é um modo de 

influenciar o comportamento. Como mencionado, essa influência pode gerar efeitos 

colaterais. 

Ainda com base em Schiffman & Kanuk, é importante observar que as 

necessidades nunca estão permanentemente satisfeitas e novas necessidades 

emergem. O sucesso e o fracasso na busca de satisfação influenciam o 

                                            
80 HANDY, E. B. Como compreender as organizações. Rio de Janeiro: Zahar, 1975, p. 27. 
81 “[...] o estudo que tem como objeto conhecer profundamente o comportamento das pessoas, suas 
necessidades, seus desejos e suas motivações, procurando entender o processo de como, quando e 
por que elas compram é uma área de conhecimento fundamental do marketing, a qual denominamos 
simplesmente Comportamento do Consumidor” (Samara & Morsch, 2005, p. 2). 
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comportamento do consumidor, ou seja, “indivíduos que realizam seus objetivos [de 

consumo] normalmente estabelecem outros novos e mais altos para si próprios”, 

podendo haver substituição em caso de frustração. Não ter acesso à mercadoria que 

se deseja, ou não alcançar satisfação esperada, gera frustração. Em caso de 

frustração, dependendo da personalidade do indivíduo, podem ser acionados, em 

maior ou menor grau, mecanismos de defesa da sensação de fracasso decorrente. 

Por exemplo, pela agressão, lança-se mão de um comportamento violento para 

tentar proteger a auto-estima. Pela racionalização, há a redefinição da situação 

frustrante através da invenção de razões plausíveis para o insucesso. Pela 

regressão, que implica em reagir à frustração com um comportamento infantil ou 

imaturo. Pela projeção, atribuindo a culpa pelo fracasso a outros objetos ou pessoas. 

Pelo autismo, que apela a ilusões e fantasias que dão satisfação imaginária a 

necessidades não satisfeitas. Pela repressão, que é o bloqueio da tensão gerada 

pela frustração. Enfim, não é possível inferir motivos com precisão a partir de um 

comportamento, pois as necessidades e os objetivos variam entre os indivíduos 

(ibidem, p. 65-66). 

É emblemática, no que se refere à variedade das necessidades e dos 

objetivos, a conclusão do psicólogo austríaco e especialista em Marketing Ernest 

Dichter sobre motivações de consumo do cigarro:  

Fumar possibilita escapar-se de momentos desagradáveis e cansativos, um 
pouco como uma criança que, cansada de fazer seus deveres de casa, 
passa alguns instantes sonhando acordada. Fumar é uma forma de auto-
recompensa, muito apreciada, pois pode ser repetida inúmeras vezes. 
Fumar o primeiro cigarro do dia significa antecipar uma gratificação, 
enquanto a última baforada da noite significa o encerramento de um dia 
cheio. O cigarro é um relógio moderno que testemunha que as horas 
passam, tanto no trabalho como no lar. Reduzindo a impaciência, ele é 
usado para acelerar o passar do tempo, e é por esse motivo que, em 
determinadas situações em que o tempo custa a passar (espera de um 
transporte, maternidade, prisão), as pessoas tendem a fumar.  

Fumar proporciona, também, um prazer oral, sensual, o qual está presente 
nas tentativas de substituição entre o tabaco e o chiclete. 

O cigarro cumpre, igualmente, um papel social, tornando-se uma espécie de 
companheiro, de amigo (uma pequena brasa vermelha em meio à 
escuridão), ao mesmo tempo em que ele serve de apoio para a troca 
interpessoal. Ele confere uma personalidade ao fumante, ressaltando sua 
ação com relação aos demais. Um porta-cigarros, por exemplo, estabelece 
uma busca de distância e de diferenciação.  

O caráter misterioso e mágico da fumaça atribui ao cigarro uma dimensão 
de intangibilidade e de surrealismo que transcende o indivíduo. Muitos 
fumantes gostam de olhar as nuvens de fumaça que escapam em direção 
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ao céu em formas diversas, e que levam consigo suas preocupações de 
seus pensamentos. (apud KARSAKLIAN, 2000, p. 28)82 

 Essas motivações podem despertar desejos e satisfazer 

necessidades; podem incitar o consumo do cigarro – mas, não quer dizer que vão 

incitar. Diante de uma mesma necessidade podem surgir motivações diferentes, 

bem como objetivos diferentes. As preferências e o autoconceito assinalam as 

diferenças. Atendo-se apenas no que se refere à satisfação pelo consumo de 

drogas, alguns indivíduos preferem fumar maconha, outros preferem ingerir bebidas 

alcoólicas e outros preferem fazer uma combinação de drogas – lícitas ou ilícitas.  

Para Freud, “a vida, tal como a encontramos, é árdua demais para nós; 

proporciona-nos muitos sofrimentos, decepções e tarefas impossíveis. A fim de 

suportá-la, não podemos dispensar medidas paliativas” (1986, p. 83). Ele menciona 

três medidas desse tipo (“derivativos poderosos, que nos fazem extrair luz de nossa 

desgraça; satisfações substitutivas, que a diminuem; e substâncias tóxicas, que nos 

tornam insensíveis a ela”) e observa que o grande empreendimento humano – a 

felicidade – é almejada sob dois aspectos: “ausência de sofrimento e de desprazer” 

e “experiência de intensos sentimentos de prazer” (1986, p. 84). Nesse sentido, faz 

parte do cotidiano do indivíduo o alívio das dores, especialmente existenciais, e a 

obtenção de prazer. 

Albertini (1998, p. 53) contextualiza com propriedade a concepção de 

Freud sobre as medidas paliativas classificadas como substâncias tóxicas. 

                                            
82 DUBOIS, B. Comprendre le consommateur. Paris: Dalloz, 1994. p. 30-31. 
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De acordo com o objetivo de explicitar os diversos caminhos que os homens 
têm trilhado para, de alguma forma, lidar com a árdua realidade da vida, 
Freud, em síntese, tece as seguintes considerações sobre o uso de drogas: 
a) trata-se de um método que sempre ocupou um lugar de destaque na vida 
dos indivíduos e dos povos; b) elas atuam diretamente sobre o organismo e 
a sua eficácia reside no fato de, em última análise, todo prazer ou 
sofrimento ser uma sensação; c) nossos corpos contêm substâncias que, 
quando liberadas, produzem efeitos semelhantes aos obtidos com o uso 
das drogas – um exemplo desse fato é o estado patológico da mania, outro 
são as oscilações normais de humor presentes na vida cotidiana; d) elas 
produzem, de imediato, sensações prazerosas e geram certa independência 
do mundo externo, funcionando como uma espécie de “amortecedor de 
preocupações”; e) seu principal risco reside na produção de uma alienação 
em relação ao mundo, acarretando um não investimento libidinal na 
construção de um futuro melhor para a humanidade. (ALBERTINI, 1998, p. 
53)   

Faz sentido, assim, que o aspecto da “auto-recompensa” nas 

motivações sobre o consumo do cigarro se aplique ao consumo em geral e se 

constitua na base da compreensão do consumo compulsivo.  

O estado de tensão decorrente de uma necessidade não satisfeita 

(estado de carência) é substituído por um estado de gratificação ou de alívio quando 

aquela necessidade é satisfeita – uma sensação de bem-estar, de prazer, que induz 

o cérebro associar o comportamento e as substâncias que causaram essa 

sensação. Esse processo cerebral é denominado mecanismo de recompensa. 

Malbergier explica83:  

Já está demonstrado que existe no nosso cérebro um circuito de 
recompensa, na verdade uma estrutura bastante rudimentar que de alguma 
forma está presente também nos outros animais, por exemplo, nos ratos, e 
que vai mediar nossa relação com situações de prazer, como fazer sexo, ir 
às compras, comer uma comida gostosa ou encontrar uma pessoa que não 
víamos há muito tempo. Sabe-se também que, dependendo do grau de 
prazer que determinada situação gerou, esse circuito é estimulado em 
diferentes níveis. Certos comportamentos e algumas substâncias 
conseguem fazê-lo de uma maneira que dificilmente seria possível ocorrer 
na vida cotidiana. É muito difícil dimensionar o grau de prazer 
experimentado pelos dependentes se o compararmos com o de uma 
pessoa comum. Talvez seja isso que, depois de algum tempo, os faça 
declarar que nada mais lhes traz prazer além do sexo, da cocaína ou das 
compras, por exemplo. Existe uma alteração no cérebro ligada à liberação 
de um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pela 
sensação de prazer. Ele faz com que a pessoa, por susceptibilidade 
biológica ou sociocultural, ao entrar em contato com determinado 
comportamento ou substância, associe tal estímulo ao prazer e bem-estar 
que está sentindo e que foi provocado pela maior liberação desse 
neurotransmissor. No entanto, quando se repete muito tal comportamento 
ou o uso da droga, a ação da dopamina se esgota, se esvazia rapidamente, 
a pessoa se sente mal e precisa repetir com mais freqüência o estímulo 

                                            
83 André Malbergier, médico, professor do Departamento de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.drauziovarella.com.br/entrevistas/ccompulsivos3.asp>. Acesso em: 25 jan. 2010. 
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externo para manter minimamente os níveis de dopamina no sistema 
cerebral de recompensa.  

Em síntese, a busca de satisfação impulsiona o comportamento do 

consumidor.   

3.2 AS DROGAS ILÍCITAS COMO MERCADORIAS  

Mercado pode designar um espaço físico ou um espaço virtual em que 

bens em geral, inclusive utilidades, são trocados por outros bens ou por dinheiro. No 

entanto, também pode designar “o conjunto de compradores reais ou potenciais em 

posição de demandar produtos” (SAMARA & MORSCH, 2005, p. 13)84. É nesse 

sentido que aqui se refere a mercado, disso decorrendo tratar como mercadoria o 

produto demandado – as drogas ilícitas.  

Não faz sentido desconsiderar a natureza mercadológica das drogas, 

muito menos a satisfação que proporcionam.  

Por que as pessoas demandam mercadorias? A resposta parece óbvia: as 
pessoas demandam mercadorias porque seu consumo lhes traz algum tipo 
de prazer ou satisfação. Essa é uma condição necessária para que uma 
mercadoria seja demandada pelos consumidores. (PINHO & 
VASCONCELLOS, 2004, p. 110)  

Só assim se explica a demanda (procura e aquisição) por drogas 

ilícitas – pelo prazer e alívio que seu consumo proporciona. O risco da repressão 

policial e da punição judicial, assim como o risco de se estabelecer a dependência e 

seus nefastos efeitos colaterais, não se constituem freios para um número crescente 

de pessoas. Graeff (2005, p. 101), com base no humanista britânico Aldous Huxley, 

faz síntese brilhante: 

[...] o fato universal de que as diferentes culturas e a própria condição 
humana criam, numa percentagem ponderável de pessoas, um grau 
variável de insatisfação ou frustração, quando não de dor e privação 
extremas, de modo a exigir para o próprio equilíbrio individual ou coletivo o 
uso de recursos e práticas culturais que permitam a esses indivíduos um 
aumento, ainda que temporário, do prazer ou um alívio da ansiedade, da 
culpa, das frustrações mais prementes ou da dor. Entre esses recursos está 
o uso de substâncias químicas que, atuando sobre o SNC [Sistema Nervoso 

                                            
84 Enfatiza-se, nessa apreciação, a posição do consumidor. No entanto, é importante fazer constar que: “O 
volume de bens e serviços, que a comunidade está disposta a adquirir a determinados preços dimensiona a 
DEMANDA e a quantidade de bens e serviços que os empresários lançam no mercado, mediante retribuição 
financeira constitui a OFERTA” (CASTRO, A. B. & LESSA, C. F. — Introdução à economia. Rio de Janeiro, Ed. 
Forense, 1967. p. 29. Apud Campos, 1967, p. 71). 
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Central] induzem sensações de prazer intenso ou euforia ou aliviam a 
ansiedade, a frustração e a dor. 

Como mencionado anteriormente, a busca por satisfação (prazer ou 

alívio) indica insatisfação, que, por sua vez, indica carência de uma necessidade 

humana. Essa carência, quando percebida pelo indivíduo, faz surgir o desejo. As 

necessidades que parecem mais se vincularem à demanda por drogas ilícitas dizem 

respeito às necessidades sociais, de estima e de auto-realização. Em busca de 

satisfação a tais necessidades, a motivação identifica as drogas ilícitas como objeto 

de desejo e impulsiona o consumidor nessa direção. Esse comportamento encerra 

deliberação e decisão. Kopp (1998, p. 68) demonstra que, “mesmo no caso da 

heroína (e mais ainda no caso das drogas leves), os consumidores não perdem todo 

o poder de regular seu consumo e não abandonam, necessariamente, a vida normal 

(e compras de outros bens além das drogas)”. Acrescenta, também, que “a droga é, 

cada vez mais, um ‘bem como os outros’, isto é, descrita por uma curva de 

indiferença classicamente convexa quando é usada pelo consumidor em fase 

inicial”. Essa constatação permite concluir a eficácia das drogas em geral e, em 

particular, das ilícitas como meio de satisfação para quem as consome.  

O usuário de drogas ilícitas é um consumidor e deve ser assim 

considerado nas análises e estudos sobre a demanda por drogas ilícitas. É o seu 

desejo que desencadeia o comportamento de procurar, adquirir e consumir – e ao 

consumir mais uma vez, e outra vez, demonstra que sua necessidade encontrou 

satisfação. Muitos deles não se tornam compulsivos; alguns, sim. Entre os que se 

tornam compulsivos, alguns restabelecem controle, alguns interrompem o consumo, 

alguns se submetem a tratamento e alguns simplesmente não conseguem evitar o 

consumo. Por isso, como proposto por Vargas (2006, p. 583), “em vez de indagar o 

porquê ou qual o significado do uso de drogas, cabe perguntar o que ocorre ou que 

experiência os usuários atualizam mediante o consumo, questões que exigem outro 

modo de problematização do uso de drogas”. De fato, é uma possibilidade e não 

uma certeza que o consumo de drogas ilícitas leve à dependência, ou seja: a 

dependência está muito mais relacionada ao descontrole do indivíduo em relação à 

satisfação encontrada.  

O Relatório Mundial Sobre Drogas 2008, divulgado pelo UNODC em 26 

de agosto de 2008, Dia Internacional de Combate ao Abuso e ao Tráfico Ilícito de 
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Drogas, dimensiona quantitativamente o mercado mundial de drogas ilícitas. Informa 

Uchinaka (2008)85:  

Aproximadamente 208 milhões de pessoas -- 4,8% da população adulta do 
mundo -- usaram drogas ilícitas ao menos uma vez em 2007. Metade delas 
usou pelo menos uma vez ao mês e, em média, cerca de 200 mil usuários 
morreram no ano passado em conseqüência do consumo de drogas. Os 
dependentes químicos correspondem a 0,6% da população e somam 26 
milhões86. 

Raciocina-se, portanto, diante do percentual minoritário de 

consumidores dependentes, que é a relação entre satisfação prometida e satisfação 

obtida que vai despertando desejos e preferências nos indivíduos que optam 

consumir drogas ilícitas. Entre a dependência aleatória, subjetivamente improvável, 

prevalece a satisfação obtida, prevalece o consumo, a demanda.  

No que se refere à outra ponta do mercado, indo do fornecedor 

varejista até, regressivamente, ao produtor de drogas, é notável a complexidade 

numérica e organizacional dos envolvidos. Tem que ser lembrado que toda a cadeia 

produtiva e fornecedora visa o lucro. 

Kopp (1998, p. 101) informa que “o estudo (1990) do GAFI (Grupo de 

Ação Financeira criado em 1989 em seguida à ascensão do G7 sobre o tráfico de 

droga) sobre a lavagem de dinheiro, avalia o volume de negócios, incluindo todas as 

drogas, em 122 bilhões de dólares”. Essa cifra – ultrapassada, diga-se – demonstra 

quão atrativa é a exploração desse mercado e quão preocupante, inclusive como 

reconheceram os países signatários da Convenção de 1988 da ONU, seu impacto 

nas economias. Coggiola lembra que87: 

[...] o narcotráfico é um dos negócios mais lucrativos do mundo. Sua 
rentabilidade se aproxima dos 3.000%. Os custos de produção somam 0,5% 
e os de transporte gastos com a distribuição (incluindo subornos) 3% em 
relação ao preço final de venda. De acordo com dados recentes, o quilo de 
cocaína custa US$ 2.000 na Colômbia, US$ 25.000 nos EUA e US$ 40.000 
na Europa. 

Com base em relatório da ONU, Trindade e Andrade (1996) informam 

que “o tráfico internacional de drogas movimenta anualmente cerca de US$ 300 

bilhões” e que “no mercado global, a distribuição dos lucros favorece os países do 

                                            
85 Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2008/06/26/ult5772u194.jhtm> Acesso em: 14 
set. 2009. 
86 Ratifica a estimativa acima referida. 
87 Osvaldo Coggiola, historiador e economista, professor da Universidade de São Paulo. In: O 
comércio de drogas hoje. Disponível em: <http://oolhodahistoria.ufba.br/04coggio.html> Acesso em: 
28 mai. 2009. 
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Primeiro Mundo, os grandes consumidores de cocaína e heroína. Apenas 10% do 

montante negociado em todo o processo permanecem nas regiões produtoras”.  

 Gravitando ao redor do mercado de drogas ilícitas, nele interferindo e 

com ele interagindo, existem outros tantos segmentos. Coggiola (2007) destaca a 

“lavagem de dinheiro” no sistema financeiro: 

Todos os bancos de envergadura, desde o Boston até o Credit Suisse, 
participam desta operação. Pelas somas envolvidas, a “lavagem” seria 
impossível sem a cumplicidade dos banqueiros que intermediam a 
legalização do dinheiro sujo e a sua conversão em ativos, empresas ou 
imóveis. Nos últimos anos, os bancos criaram paraísos fiscais nos quais se 
lava, diariamente e à vista de todos, entre US$ 160 e 400 milhões. Esta 
associação entre mafiosos e banqueiros se apóia, em última instância, no 
sigilo bancário – um princípio intocável para o capitalismo – por ser um pilar 
da propriedade privada, na confidencialidade dos negócios e na livre 
disponibilidade do capital.    

Todo esse volume de negócios e essa lucratividade do tráfico têm base 

na demanda por drogas ilícitas. Essa demanda indica que as drogas são tidas pelos 

consumidores como meio de satisfação.  

3.3 FREIOS E ESTÍMULOS  

O comportamento do consumidor resulta da interação de motivações, 

freios e estímulos externos. Necessidades suscitam carências internas; a motivação 

impele à busca da satisfação; o desejo guia essa busca.  

Dada a existência de muitos e variados modos e meios de buscar 

satisfação, incidem as preferências, que são também influenciadas pelo conceito 

que o consumidor tem de si mesmo (autoconceito).  

Em sentido inverso ao da motivação podem incidir os freios, que 

impedem ações, ditam direções, enfim, interferem no comportamento. Os freios são 

as resistências – podem ser fundados em medos e receios ou no conhecimento e na 

autonomia da vontade. Mas, como já mencionado, é inegável que essas 

deliberações e decisões fundadas nas motivações do indivíduo e que levam ao 

comportamento são influenciáveis por “agentes condicionantes extrínsecos ao 

indivíduo”, por estímulos.  

O estímulo, o excitante adequado, desde que apresentado com habilidade e 
oportunamente, pode, com efeito, provocar respostas favoráveis. Excitando 
as necessidades fundamentais, ou os desejos mais comuns dos 
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consumidores, é que a publicidade, na maioria dos casos, faz agir. 
(SANT´ANA et al, 2009, p. 84) 

Depreende-se a importância do estímulo, que, na acepção aqui usada, 

contrapõe-se aos freios. Conquanto se refira às mercadorias lícitas, o ensinamento 

acima transcrito aplica-se inteiramente ao contexto das mercadorias ilícitas, 

especialmente as drogas e seu estreito vínculo com a busca de satisfação. Aliás, 

existe uma publicidade das drogas ilícitas, nem sempre velada e cuja eficácia não 

pode ser negada.  

Estímulos são os muitos bits de informações aos quais o consumidor pode, 
voluntária ou involuntariamente, estar exposto. Desde informações 
controladas pelo marketing (como propaganda, vendedores, embalagem, 
rótulo e até mesmo o próprio produto) até outras informações do ambiente, 
fora do controle do marketing (como aspectos econômicos, tecnológicos e 
socioculturais) estimulam o consumidor. (SAMARA & MORSCH, 2005, p. 
108)  

Com base em Sant´Ana et al, esses estímulos são denominados 

fatores de influência e, como o próprio nome sugere, são deliberadamente utilizados 

em propaganda “para influir na mente dos consumidores”. São eles: a sugestão, a 

imitação e a empatia (ibidem, p. 84). Um desses fatores ou uma combinação deles 

também contribui para a manifestação do desejo por determinada droga ilícita e para 

o comportamento decorrente. É aí que, superados os freios, o consumidor pode pôr-

se em busca da coisa desejada. Bergamini (1990, p. 30) explica: 

Há grande diferença entre o movimento, causado pelas reações aos 
agentes condicionantes extrínsecos ao indivíduo, e a motivação, que nasce 
das necessidades intrínsecas e que encontra sua fonte de energia nas 
emoções – assim sendo, ela pode ser compreendida como algo interno a 
cada um. Apesar do seu caráter claramente intrínseco, a motivação pode 
servir-se de fatores existentes no meio ambiente como meios de satisfazer 
uma necessidade interna, mas isso não significa que sua compreensão 
possa ser reduzida à busca desses fatores em si mesmos. E por isso ela 
não se confina aos limites de tais fatores. Por exemplo, a sede é uma 
carência interna que se serve do fator externo que é a água para ser 
satisfeita. A necessidade não satisfeita é a sede e nela reside a motivação, 
não no fator de satisfação que é a água; não se pode confundir o fator de 
satisfação (água) com a necessidade em si mesma (sede). Todo esse 
processo se origina nas carências internas que predispõem o indivíduo a 
um comportamento de busca, que tem como finalidade satisfazê-las. Trata-
se de um ciclo interno, na medida em que tem um início e um fim dentro do 
próprio mundo interior de cada pessoa e só pode ser entendido como algo 
interior a ela.    

O fator de satisfação confunde-se com a mercadoria. A motivação, e a 

especificidade ditada pelo desejo, desencadeiam o comportamento que se põe ao 

serviço de interromper o estado de tensão que a insatisfação faz surgir. 
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Necessidades de auto-realização, por exemplo, em estágio de carência interna, 

movem o indivíduo para a busca de satisfação. Escolher uma bebida alcoólica ou 

uma droga ilícita como fator de satisfação é uma opção em meio a tantas outras 

opções. E por se tratar de opção, implica superação de freios, soberania do desejo, 

adesão aos estímulos. 

Na narrativa de Velho (2008, p. 77)88 sobre reunião em que cinco 

pessoas estavam fumando maconha pela primeira vez, destaca-se a interação de 

freios e estímulos. 

Os mais experimentados preparavam os cigarros, davam as primeiras 
tragadas e passavam adiante. Eram dadas explicações didáticas de como 
tragar, como prender a fumaça etc. Alguns presentes não fumavam nem 
tabaco, tendo maior dificuldade, mas eram carinhosamente ajudados pelos 
outros. Os iniciantes poderiam dar demonstrações de nervosismo, 
revelando preocupação com suas possíveis reações, mas os veteranos 
procuravam acalmá-los, enfatizando que nada de mal ocorreria e que se 
tratava de uma sensação agradável. Ninguém foi explicitamente 
pressionado, mas quem não participasse poderia ter uma sensação de 
desconforto como sempre pode acontecer quando alguém está com um 
grupo em que quase todos estão interessados ou fazendo algo em comum. 
Depois de algumas rodadas e passado algum tempo, em meio a conversas 
amenas, alguns iniciantes começaram a dizer que estavam sentindo coisas 
diferentes – uma certa dormência, sensibilidade auditiva, relaxamento 
muscular etc. Os veteranos confirmavam já ser resultado da maconha, e 
havia satisfação no ambiente, as pessoas estavam sorridentes e alegres. 
Logo depois, uma das iniciantes começou a rir muito, dizendo que estava 
achando tudo mais engraçado. Outros começaram a rir, e houve 
comentários de que estava sendo um “ótimo barato”. Mais tarde as pessoas 
comeram e foram dormir.  

Raciocinando em termos de necessidades à espera de satisfação, 

depreende-se que necessidades sociais, de estima e até de auto-realização, 

inclusive considerando os impulsos cognitivos referidos por Maslow, podem ser 

                                            
88 Gilberto Velho, antropólogo. Essa narrativa integra estudo que tem o Rio de Janeiro como cenário e 
o comportamento desviante de consumir drogas ilícitas como tema. É, originalmente, a tese de 
doutorado de Gilberto Velho na Universidade de São Paulo e consiste no estudo, entre 1972 e 1974, 
de dois grupos de classe média da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro grupo, 
denominado dos “vanguardistas-aristocratizantes”, era composto por vinte e cinco pessoas. Dessas, 
apenas duas tinham curso secundário – vinte tinham curso superior completo, uma estava 
freqüentando universidade e duas tinham deixado de freqüentar. Eram doze casais e um solteiro – 
quatro dos doze casais tinham filhos. Apenas quatro entre as vinte e cinco nunca tinham viajado para 
o exterior, sendo que dezessete tinham passado “mais de seis meses contínuos no exterior”. O 
segundo grupo, denominado dos “jovens”, era composto de moças e rapazes entre treze e menos de 
vinte e cinco anos que freqüentavam uma badalada lanchonete de Ipanema e suas proximidades, à 
noite, por volta das 22 horas. Eram filhos e filhas de profissionais liberais razoavelmente bem-
sucedidos. Predominava entre eles o interesse pelo surf e pela música, especialmente pop e rock 
americanos e ingleses. Havia entre eles os que tocavam instrumentos, os que praticavam o surf e os 
que já tinham viajado para fora do país, especialmente pelos Estados Unidos da América. A narrativa 
refere-se ao grupo dos “vanguardistas-aristocratizantes”. 
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satisfeitas num contexto como o dessa narrativa. A promessa de satisfação arrefece 

os freios; a satisfação encontrada supera os medos e desmistifica os receios.  

Além disso, a progressividade das necessidades humanas indica, por 

si só, sua conexão com a contestação da cultura dominante e com a superação de 

limites. Nesse sentido, é forte o apelo das drogas ilícitas como fator de satisfação. 

Em seu estudo, Velho (2008, p. 196-199) faz síntese em que é notável essa 

conexão: 

[...] enquanto as famílias manipulavam símbolos de um modo geral aceitos 
e legitimados pela cultura dominante, os dois grupos infringem regras e 
expectativas importantes, caracterizando-se como desviantes. A valorização 
dos atributos intelectuais dos pais, profissionais liberais em plena atividade, 
estava indissociavelmente ligada a sua participação vigorosa no mercado 
de trabalho, desempenhando funções produtivas. Os vanguardistas-
aristocratizantes levam a um extremo a valorização do talento individual e 
das atividades culturais, constituindo-se num grupo em que o artista e o 
intelectual têm lugar de honra, relegando a um plano secundário o trabalho 
convencional. [...] Por outro lado, o lazer cresce em importância na medida 
em que é associado às possibilidades de criação e descoberta interior. 
Nesse sentido, a psicanálise e os tóxicos são definidos como elementos 
liberadores das convenções familiares e de uma cultura dominante. [...] 
Cria-se uma situação em que a contestação à sociedade é centrada não 
mais em termos de política propriamente dita, mas sim em termos de estilo 
de vida. A dicotomia esquerda x direita, ou progressista x reacionários, é 
francamente superada pela de consumidores de tóxicos x não-
consumidores de tóxicos (caretas).  

Já o grupo mais jovem esvazia quase todos os conteúdos significativos da 
visão de mundo dominante das famílias de origem. A obtenção do prazer, a 
“curtição” são os seus objetivos permanentes. Não apresentam o tipo de 
ambigüidade dos vanguardistas. Nunca se interessaram por política ou pela 
sociedade como um todo. Frise-se que fazia parte da ideologia da 
“aristocracia de estratos médios” um certo compromisso com a sociedade. 
O talento e competência dava-lhes o direito e a obrigação de pensar e agir 
para ou em nome da sociedade. [...] Os vanguardistas, na sua fase política, 
assumiam, levando mais longe essa preocupação. Ou seja, conservadores 
ou de esquerda, viam-se como pessoas capacitadas a iluminar o caminho, a 
apontar a trilha correta para o resto da sociedade. Os jovens não têm 
nenhum compromisso com esse tipo de ideologia, não pretendem guiar 
ninguém. O uso de tóxicos faz parte de um ethos lúdico-erótico onde não há 
lugar para esse tipo de preocupação. As preocupações com consumo 
limitam-se aos itens imediatamente associados a suas atividades, como 
tóxicos, prancha de surfe, certas roupas diferenciadoras. [...] Vive-se o 
presente em função de necessidades e desejos imediatos. 

Nota-se que encontra respaldo na demanda por drogas ilícitas, a força 

do grupo e os vínculos que são estabelecidos entre os seus integrantes. O grupo 

informa, estimula, organiza e protege em favor do consumo. Entre os vanguardistas 

havia consenso de que “era uma loucura” tomar ácido estando só (ibidem, p. 82) e, 

quanto à cocaína, “o uso intenso, cotidiano, incomoda e pode aparecer como 

desvio”, suscitando reprovação, ainda que velada, dentro do grupo (ibidem, p. 91-
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92). Pode-se dizer que, no caso, o descontrole e o vício eram incompatíveis com o 

estilo de vida idealizado.  

3.4 OFERTA PRESSUPÕE DEMANDA 

Um equívoco da política mundial sobre drogas é pressupor que a 

demanda decorre da oferta. A meta de erradicação, oriunda de uma utópica visão de 

mundo sem drogas e sem vícios, não foi e nem vai ser atingida por meio de 

mecanismos proibicionistas porque, ao inverso, a oferta decorre da demanda.  

Zaluar lembra que “o crime organizado desenvolveu-se nos atuais 

níveis porque práticas socialmente aceitáveis e valorizadas foram proibidas por força 

de lei, possibilitando níveis inigualáveis de lucros a quem se dispõe a negociar com 

estes bens” (1994, p. 241). O melhor exemplo é o que ocorre no mercado de drogas 

ilícitas.  

Em seu estudo, Velho (ibidem, p. 73-74) aborda o acesso às drogas: 

Existem aqueles que vendem tóxicos como uma de suas atividades básicas. 
São os chamados “transeiros”. Dentro do grupo estudado [vanguardistas-
aristocratizantes], três ou quatro indivíduos conheciam ou tinham contato 
direto com algum “transeiro”. Comprando a mercadoria dele, serviam de 
distribuidores dentro do grupo, revendendo sem lucro ou, em certos casos, 
dando pura e simplesmente. Esses “transeiros” aparentemente eram 
pessoas de camadas médias que desempenhavam essa atividade como 
forma de aumentar seus rendimentos de assalariados. Por sua vez, 
aparentemente, adquiriam os tóxicos de outras pessoas que dispunham de 
mais capital. [...] Quero chamar atenção para o fato de que essa não era a 
única maneira através da qual se podia comprar tóxico. No caso da 
maconha, especificamente, alguns poucos homens do grupo poderiam 
ocasionalmente adquiri-la com favelados em locais situados perto dos 
morros cariocas, em geral da Zona Sul. [...] Só alguns homens do grupo 
participavam diretamente desses contatos. Havia um consenso de que só 
indivíduos calmos, com iniciativa e “que não dessem bandeira” deveriam 
participar. Ser surpreendido com meio quilo de maconha, com cocaína ou 
ácido poderia dar vários anos de cadeia. 

A demanda, no caso, refere-se a um grupo de indivíduos de elevado 

nível social e de escolaridade, e o acesso à mercadoria eleita como fator de 

satisfação dá-se estrategicamente, através de integrantes com perfil para a missão. 

A oferta refere-se a uma sucessão de fornecedores, desde o consumidor que sai 

para comprar a droga em favor do grupo, o “transeiro” de lhe fornece, o fornecedor 

do “transeiro” e, no caso da maconha, os “favelados”. No entanto, é preciso 

considerar que mesmo nesse cenário adstrito ao Rio de Janeiro do início dos anos 
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1970, o fornecedor do “transeiro” tem um fornecedor, que pode ser ou não o 

produtor, o mesmo se aplicando em relação aos “favelados”. 

A demanda estimula a oferta – ou melhor, o prazer estimula o lucro. As 

carências internas (no sentido de necessidades em busca de satisfação ou de 

necessidades insatisfeitas) encontram nas drogas ilícitas um fator de satisfação 

eficaz e, portanto, muito demandado. Prazer e lucro, em suma, justificam os riscos. 

Em sua investigação sobre os riscos vivenciados por adolescentes 

envolvidas no tráfico de drogas no Rio de Janeiro, Constantino (2001) identificou 

duas concepções de risco na fala das entrevistadas: risco como perigo a ser evitado 

e risco pelo prazer e aventura89. Interessa, aqui, o risco pelo prazer e aventura. A 

pesquisadora percebeu que, nesse sentido, “o risco continua sendo compreendido 

dentro da experiência de perigo, mas o seu enfrentamento é gerador de um prazer 

tão intenso que as jovens escolhem assumi-lo” (ibidem, p. 120). Abandonadas à 

sorte das ruas tornaram-se consumidoras de drogas (lícitas e ilícitas), namoradas de 

traficantes e acabaram punidas pelo Estado por causa do envolvimento com o tráfico 

de drogas. Destaca-se que, no caso, prazer e lucro se unem.   

A delinqüência feminina é muito baixa se comparada à masculina. 

Constantino (ibidem, p. 6) demonstra que em 1998, apenas no que se refere ao 

universo dos adolescentes na comarca do Rio de Janeiro, a proporção foi de “6 

rapazes para cada moça em conflito com a lei”. Nesse mesmo ano, o tráfico de 

drogas foi o crime de maior incidência no Estado do Rio de Janeiro, o que mais 

ensejou prisões – 5.818 (ibidem, p. 9) –, sendo que “o número de adolescentes [do 

sexo feminino] que cometeram atos infracionais em 1998, que é de 766, [é] valor 

bem superior aos 536 registrados no sistema para aprisionamento de adultos [do 

sexo feminino]” (ibidem, p. 7).  

Esses dados indicam que a interação de prazer, lucro, exclusão social 

e repressão traz conseqüências dramáticas para a adolescência. A exclusão 

potencializa o enfrentamento de riscos que caracteriza a adolescência e sua busca 

                                            
89 Trata-se da dissertação apresentada com vistas à obtenção do título de mestre em Ciências na 
área de Saúde Pública na Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz. Orientador: 
Maria Cecília de Souza Minayo. É recorte de pesquisa que teve a participação da pesquisadora, 
intitulada Filhas do mundo – a infração juvenil feminina no Rio de Janeiro, realizada pelo Centro 
Latino Americano de Violência e Saúde “Jorge Careli” – CLAVES/FIOCRUZ. O trabalho de campo 
original ocorreu entre agosto de 1998 e dezembro de 1999 e, no que se refere às entrevistas, foram 
entrevistadas 27 adolescentes internas do Educandário Santos Dumont, única instituição do Estado 
do Rio de Janeiro responsável pela internação de jovens do sexo feminino, além de 20 mães e 10 
funcionários (ibidem, p. 17-20). 



71 

 

por auto-afirmação e auto-estima. Prazer efêmero e lucro constituem fortes atrativos. 

E a repressão estigmatiza os excluídos, muito mais expostos à sua incidência. O 

impacto é muito maior em relação ao sexo masculino. 

Os “vanguardistas-aristocratizantes” e os “jovens” da zona sul do início 

da década de 1970, e as adolescentes das favelas e periferia da década de 1990, 

gravitam em torno das drogas ilícitas. Duas décadas de diferença revelam o 

agravamento da situação. O crescimento da demanda explica a oferta. Para Zaluar 

(1994, p. 249), no entanto, é na tentativa de controlar o mercado pela lei que está o 

problema que mais aflige o Rio de Janeiro90: 

A tentativa de controlar o mercado pela lei (a criminalização de consumo e 
comércio) não funcionou. Sem conseguir implementar a proibição, o efeito 
resultante foi a liberação das forças destrutivas do mercado que, na 
ilegalidade, tornou-se imune a qualquer controle exterior (de ordem jurídica 
ou política) e foi facilmente dominado por oligopólios e organizações 
poderosas e clandestinas, que impuseram suas próprias regras, baseadas 
na força bruta das armas de fogo, único instrumento disponível, além do 
dinheiro que tudo compra, para resolver conflitos e disputas comerciais ou 
pessoais. O tecido social montado na reciprocidade positiva ou no contrato 
garantido por direitos de ambas as partes, foi cedendo lugar à reciprocidade 
negativa da vingança de sangue e da cobrança de quaisquer perdas e 
prejuízos por meio de mais uma vida humana, ou descolando-se dessa 
lógica dos interesses mercantis, de uma simples e gratuita maldade 
qualquer. As “liberdades” individuais negativas tornaram-se um fato sem 
sentido da vida cotidiana.    

A demanda e a oferta têm tido tratamento jurídico diferenciado, porém. 

No que se refere à demanda, a criminalização do consumo foi sendo arrefecida 

desde a década de 1970. A regra atualmente em vigor veda a prisão daquele que for 

flagrado na posse de drogas ilícitas para consumo próprio91. No que se refere ao 

fornecimento, ocorreu o inverso. Houve um endurecimento para a categoria dos 

“transeiros” e dos “favelados”: a pena atualmente prevista é de 5 a 15 anos de 

reclusão, além de multa92. Em relação a eles poderá haver redução da pena se 

forem primário, de bons antecedentes, não se dedicarem a atividade criminosa nem 

integrarem organização criminosa93. Aquele tipo de consumidor que fornece droga 

para o grupo tem situação diferenciada: detenção de 6 meses a 1 ano, e multa, 

                                            
90 O texto se baseia em duas pesquisas realizadas pela autora e sua equipe. A primeira, realizada 
num bairro popular entre o final de 1986 e o final de 1991, entrevistou 70 jovens que pertenciam a 
quadrilhas de assaltantes ou traficantes. A segunda foi realizada entre os anos 1988 e início de 1991 
e teve por base material escrito no verso do questionário da maior pesquisa de opinião feita no Brasil 
– o Rio Contra o Crime – que mobilizou mais de 200.000 pessoas no Grande Rio (ibidem, p. 235). 
91 Lei n. 11.343/2006, artigo 28. 
92 Lei n. 11.343/2006, artigo 33. A pena anterior era de 3 a 15 anos, além de multa (Lei n. 6.368/1976, 
art. 12). 
93 Lei n. 11.343/2006, artigo 33, parágrafo 4º. 
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sendo a efetiva prisão de difícil ocorrência na prática94. Aquele que induz, instiga ou 

auxilia alguém a usar droga é passível de punição que corresponde a detenção de 6 

meses a 3 anos, além de multa95. 

Ainda no que se refere à demanda e oferta, da narrativa de Velho 

(ibidem, p. 74) extrai-se um episódio emblemático da seletividade da repressão 

policial e uma informação que reforça a associação do risco com o prazer:  

É interessante notar que houve uma ocasião em que o carro em que 
viajavam três pessoas do grupo foi parado numa batida policial. Levavam no 
carro vários tipos de tóxicos, mas antes de começar a revista, com a 
apresentação dos documentos de identidade, o carro foi liberado porque 
uma das pessoas foi identificada como filho de família poderosa e influente. 
Não chegou a haver revista. [...] Certas pessoas eram acusadas de 
levianas, de descuidadas, e outras negavam-se a entrar em carro sabendo 
da existência em seu interior de qualquer quantidade ou tipo de tóxico. Por 
outro lado, especialmente entre os homens, poderia haver uma certa 
tendência de encarar como prova de coragem e sangue-frio andar ou dirigir 
tendo tóxico em seu poder ou, então, estando sob o efeito de algum. Passar 
por um batida na cidade ou por uma barreira na estrada, estando “muito 
louco”, se por um lado poderia despertar acusações de irresponsabilidade, 
poderia,dependendo do contexto, aumentar o prestígio do indivíduo em 
pauta, como controlado, que sabe “transar” com fumo ou pó etc. 

 O prazer, no caso, não se limita aos efeitos decorrentes do consumo 

da droga. Alguns vanguardistas e jovens – também as adolescentes entrevistadas 

por Constantino – encontravam prazer no perigo e na aventura de correr risco. Por 

exemplo, o prestígio auferido pela coragem demonstrada em conseguir droga para o 

grupo faz bem à auto-estima. Nesse sentido, ainda que sob a roupagem de 

contestação à cultura dominante, nota-se mais amplo do que inicialmente suposto o 

campo das necessidades (carências internas) que podem encontrar satisfação no 

âmbito das drogas ilícitas.  

3.5 A MUDANÇA DO COMPORTAMENTO  

Qualquer comentário sobre mudança de comportamento não pode 

desconsiderar a força do Marketing, que, atuando com o objetivo de aumentar o 

lucro, tem lançado mão da propaganda para “associar cada necessidade humana 

natural a um produto comercial artificial” (BARBER, 2007, p. 267). Desse modo, 

                                            
94 Lei n. 11.343/ 2006, artigo 33, parágrafo 3º. 
95 Lei n. 11.343/ 2006, artigo 33, parágrafo 2º. 
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como lembra Kehl, vai-se vendendo sonhos, ideais, atitudes e valores para a 

sociedade inteira, pois mesmo quem não consome (ou não pode consumir) os 

produtos propagados como “a chave da felicidade” consome a imagem deles, o 

desejo de possuí-los (2004, p. 61).  

É inegável o sucesso da propaganda para influenciar a mudança de 

comportamento.  

Os publicitários descobriram que é possível fazer o inconsciente do 
consumidor trabalhar a favor do lucro de seus clientes. O inconsciente, 
como se sabe, não é ético – nem aético. O inconsciente é amoral. Ele 
funciona de acordo com a lógica da realização (imediata) dos desejos, que 
na verdade não é tão individual quanto parece. O desejo é social. 
Desejamos o que os outros desejam, ou o que nos convidam a desejar. 
Uma imagem publicitária eficaz deve apelar ao desejo inconsciente, ao 
mesmo tempo em que se oferece como objeto de satisfação. Ela determina 
quais serão os objetos imaginários de satisfação do desejo, e assim faz o 
inconsciente trabalhar para o capital. Só que o sujeito do inconsciente 
nunca encontra toda a satisfação prometida no produto que lhe é oferecido 
(KEHL, 2007, p. 61) 

A regulamentação por que passa o consumo de cigarro de tabaco é um 

paradigma da intervenção estatal na mudança de comportamento.  

Ogliari (2009) informa que o Brasil é o segundo maior produtor de 

tabaco e o maior exportador mundial, com um mercado que movimenta R$ 15,2 

bilhões por ano e destina R$ 7,7 bilhões ao governo, em impostos, R$ 3,2 bilhões à 

indústria, R$ 3,3 bilhões ao produtor e R$ 927 milhões ao varejista. Porém, os 

malefícios do tabaco à saúde têm fundamentado ações voltadas à redução do seu 

consumo. Informa (ibidem), ainda, que no país já se regulamentou “a proibição do 

uso de cigarros e assemelhados em ambientes públicos e privados, desde 1996, e 

em aviões e veículos de transporte coletivo, desde 2000”; além disso, regulamentou 

“o veto à propaganda em 2000 e as advertências sobre os riscos à saúde em 

embalagens, em 2001”, e ratificou, em 2005, a “Convenção-Quadro para o Controle 

do Tabaco, um tratado internacional que pretende reduzir danos e mortes causadas 

pelo tabaco”. Enquanto, por um lado, as exportações crescem, por outro lado o 

consumo interno cai. Com base em levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) “[...] o país tem 26 milhões de ex-fumantes, número superior aos 

24,6 milhões de fumantes. Estes chegaram a corresponder a 32,4% da população 

em 1989 e agora estão reduzidos a 17,2%” (ibidem). O Estado de São Paulo 

introduziu recente regulamentação por meio da Lei n. 13.541, de 7 de maio de 2009 

e que entrou em vigor em 7 de agosto de 2009, proibindo fumar no interior de bares, 
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boates, restaurantes, escolas, museus, áreas comuns de condomínios e hotéis, 

casas de shows, açougues, padarias, farmácias e drogarias, supermercados, 

shoppings, repartições públicas, hospitais e táxis.   

Destaca-se, por um lado, o veto à propaganda e, por outro, a restrição 

dos locais de consumo como medidas factíveis, sustentáveis e que têm efetivamente 

cooperado para reduzir o consumo. O mesmo precisa ocorrer em relação às bebidas 

alcoólicas, porém existem entraves. Cabral & Pinho (2008) informam: 

Sob o lobby das indústrias de cerveja, das emissoras de TV e rádio e de 
agências de publicidade, o governo aceitou ontem retirar a urgência 
constitucional do projeto de lei que proíbe a veiculação de propaganda de 
todas as bebidas alcoólicas entre as 6 horas e as 21 horas. [...] Agora, o 
projeto não tem mais prazo para ser votado.  

Medidas como veto à propaganda e restrição de locais para consumo 

pressupõem contínua fiscalização e certeza de punição em caso de descumprimento 

para persistirem cooperando com a redução do consumo. Têm, no entanto, a 

vantagem de não marginalizar o consumo, respeitando a liberdade individual, e 

abrem espaço para a redução da demanda, pois campanhas educativas e de 

conscientização podem estimular o consumidor, como tem acontecido com o cigarro 

de tabaco, a diminuir ou até mesmo abandonar o consumo. Nesse sentido, a 

propaganda, que tão bem funciona para o lucro empresarial, pode funcionar também 

para o lucro social.  

A política de descriminalização do consumo de drogas ilícitas 

implementada em Portugal é um importante precedente da desvinculação entre 

punição e demanda. Em síntese, foi substituída a punição pelo encaminhamento 

para tratamento. O receio de aumento da demanda não se confirmou – ao 

contrário96. Vera (2010) informa que em 2000, antes da implementação, o país “era 

tomado pela pior epidemia de drogas de sua história – e uma das mais graves da 

Europa”97; atualmente “está entre os países com um dos menores índices de 

consumo de droga na Europa”, tendo sido registrado pelo Instituto da Droga e da 

Toxicodependência de Portugal, entre 2003 e 2007, queda no número de usuários 

entre 15 e 18 anos de idade. E mais: 

                                            
96 Estudo detalhado encontra-se em GLENN, Greeenwald. Drug decriminalization in Portugal – 
lessons for creating fair and successful drug policies. Cato Institute, 2009. Disponível em: 
<http://www.cato-at-liberty.org/2009/04/02/new-study-drug-decriminalization-in-portugal/> Acesso em: 
23 mar. 2010. 
97 Documentário a respeito, intitulado Europe´s Drug Bazaar - Portugal, está disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=qEDZXuRcGig&feature=channel> Acesso em: 23 mar. 2010. 
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No começo do ano, um estudo da revista The Economist feito em parceira 
com as Nações Unidas investigou a relação entre narcóticos e níveis de 
punição em 17 países. A conclusão do estudo: não existe relação entre as 
duas coisas. Uma comparação entre dois países opostos no quesito “rigor 
punitivo”, a liberal Holanda e a rigorosa Suécia, mostrou que a legislação 
não interferia nos problemas que esses países enfrentavam para tratar os 
dependentes químicos. Nos EUA, onde imperam as mais duras regras 
contra o tráfico e o consumo, as drogas continuam um flagelo. 

Restrição de liberdades em relação a drogas lícitas e expansão de 

liberdades em relação a drogas ilícitas são movimentos inversamente proporcionais 

que indicam a direção rumo a um ponto de equilíbrio entre desenvolvimento e 

consumo. Nesse sentido vão sendo travados debates e empreendidas iniciativas 

que decorrem da mudança de comportamento e que a provocam.  

A mudança do comportamento direcionado ao consumo pressupõe a 

mudança da atitude que leva a ele. A atitude, nesse sentido, é positiva e indica 

predisposição à demanda, intenção à compra; o comportamento é a tradução da 

atitude em ação – compra e consumo (GADE, 1998, p. 125). A atitude é negativa 

quando indica a predisposição de não demandar, a intenção de não comprar ou 

consumir. Mudanças de atitude são aprendidas e influenciadas pela experiência 

pessoal e por outras fontes de informação (familiares, amigos, meios de 

comunicação etc.), sendo que a personalidade do indivíduo “afeta tanto a 

receptividade quanto a velocidade com que uma atitude pode ser alterada” 

(SCHIFFMAN & KANUK, 2000, p. 186). Gade (ibidem, p. 163) ensina que “numa 

sociedade competitiva, a propaganda pretende [...] conseguir uma mudança de 

atitude por parte do consumidor, para que este consuma o produto anunciado e não 

o do concorrente”.   

A propaganda tem conseguido mudar atitudes. Aliás, muito por 

influência da propaganda as sociedades modernas tornaram-se sociedades de 

consumo. Por exemplo, foi preciso restringir a propaganda em relação ao cigarro e a 

tendência é fazer o mesmo em relação às bebidas alcoólicas. Por outro lado, existe 

espaço para a propaganda destinada à mudança de atitude e de comportamento. 

Mais do que isso, existe segmento do Marketing que se dedica à potencialização da 

melhora da qualidade de vida em sociedade. Denomina-se Marketing Social e 

consiste no “uso de princípios e técnicas de marketing para influenciar um público-

alvo a voluntariamente aceitar, rejeitar, modificar ou abandonar um comportamento 

em benefício de indivíduos, grupos ou da sociedade como um todo” (KOTLER & 

LEE, 2008, p. 207). O Marketing Social complementa a educação em seu propósito 
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de mudar atitudes e comportamentos; favorece a construção do desenvolvimento. 

Kotler & Lee (ibidem, 207-208) destacam sua utilização para reduzir o uso do 

cigarro, aumentar a atividade física, evitar a gravidez na adolescência, prevenção de 

acidentes, proteção do meio-ambiente, incentivar a doação de sangue etc.  

Existem, além da propaganda, vários modos de provocar a mudança 

do comportamento ou favorecer sua ocorrência.  

Tomando como parâmetro o crack – droga ilícita de alto poder viciante, 

cuja demanda tem alcançado conotação epidêmica no Brasil – Varella (2010) 

lembra: 

“É preciso oferecer ao craqueiro uma alternativa de vida para tirá-lo das 
ruas. Além disso, criar novos centros de recuperação formados por equipes 
multidisciplinares de profissionais bem pagos, dispostos a aprender a lidar 
com os dependentes, a conduzir pesquisas e a definir estratégias baseadas 
em evidências capazes de ajudar os inúmeros usuários dispostos a escapar 
do inferno em que vivem.” 

Dimenstein (2010) mostra resultado encontrado por pesquisadores da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) sobre “por que jovens se mantinham 

longe das drogas, apesar de cercados por traficantes por todos os lados”. Destaca 

que, como se fosse uma vacina, “a combinação de laços familiares sólidos, 

informações sobre o risco da dependência e religião (qualquer crença) apareceu 

fortemente associada aos que não se envolviam, ou pelo menos sem abusos, com 

drogas”. Dimenstein (2010b) mostra, também, resultado de uma experiência 

comandada por psiquiatras da Unifesp, que durante três anos ministrou a um grupo 

de 50 viciados em crack terapia combinada com o uso de maconha. O resultado 

ganhou repercussão mundial: “Daquele grupo, 68% trocaram o crack pela maconha. 

Tempos depois, todos (vamos repetir, todos) os que fizeram a troca não usavam 

droga nenhuma.” 
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4 A DEMANDA POR DROGAS ILÍCITAS NO MUNICÍPIO DE FRA NCA E A 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE REDUÇÃO DESSA DEMANDA  

4.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO98  

A freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca e do Rio Pardo 

tornou-se com o tempo apenas Franca – sobrenome do criador da freguesia, o 

Governador da Capitania, Antônio José da Franca e Horta. Sua emancipação 

político-administrativa data de 28 de novembro de 1824. Completou 185 anos em 

2009, portanto. 

Localizado na região nordeste do Estado de São Paulo, a 400 

quilômetros de distância da Capital, o município tem população estimada de 315.770 

habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) – dados de 

2004. Tem área de 609 quilômetros quadrados (84km2 de área urbana) e faz divisa 

com os municípios paulistas de Cristais Paulista, Ribeirão Corrente, São José da 

Bela Vista, Restinga, Batatais e Patrocínio Paulista, e com os municípios mineiros de 

Claraval e Ibiraci.  

É sede da 14ª região administrativa do Estado de São Paulo, composta 

por outros 23 municípios: Franca, Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, 

Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, 

Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, 

Rifaina, Sales de Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista99.    

É sede da 38ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, 

integrada pelas comarcas de Franca, Patrocínio Paulista e Pedregulho, sendo que a 

comarca de Franca é composta pelos municípios de Franca, Cristais Paulista, 

Restinga, Ribeirão Corrente e São José da Bela Vista. O fórum de Franca abriga 

cinco varas cíveis, três criminais, uma vara do júri e execuções criminais, uma vara 

da infância e juventude, três varas de família e sucessões, uma vara do Juizado 

Especial Cível e um Serviço Anexo das Fazendas. Em dados do ano 2008, estão em 
                                            

98 Outras informações sobre o município, relacionadas com a matéria da pesquisa, encontram-se 
referidas nos itens seguintes.  
99 Dados extraídos da página da Prefeitura Municipal de Franca na Internet. Disponível em: < 
http://www.franca.sp.gov.br/> Acesso em: 20 nov. 2009. 
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andamento na Justiça local 111.651 processos, dos quais 2.942 deram entrada 

somente no mês de novembro100.  

É sede da 13ª Subseção da Justiça Federal e conta com três varas 

judiciais para atender uma região composta pelos municípios de Franca, Cristais 

Paulista, Itirapuã, Jeriquara, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão 

Corrente, Rifaina e São José da Bela Vista101.  

Dispõe de Procuradoria Regional do Ministério Público Federal e é 

sede regional do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

No que se refere à divisão policial, é sede do 15º Batalhão de Polícia 

Militar do Interior, responsável pela polícia ostensiva das cidades de Franca, 

Batatais, Ituverava, Orlândia, Restinga, Itirapuã, Patrocínio Paulista, São José da 

Bela Vista, Igarapava, Guará, Miguelopólis, Aramina, Buritizal, Ribeirão Corrente, 

Jeriquara, São Joaquim da Barra, Morro Agudo, Nuporanga, Sales Oliveira, Ipuã, 

Cristais Paulista, Pedregulho e Rifaina102. É sede de Delegacia Seccional de Polícia 

que integra o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 3 (DEINTER 

3), sediado no município de Ribeirão Preto. A Delegacia Seccional de Polícia de 

Franca é composta pelos municípios da 14ª Região Administrativa, excluindo-se 

Miguelópolis e Morro Agudo, e atende uma população estimada em 637.567 

habitantes103.  

Franca, além de pólo produtor e exportador de calçados, notabiliza-se 

pela oferta de cursos de graduação universitária. A saber: o Centro Universitário de 

Franca (Uni-FACEF) oferece cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Publicidade e Propaganda, Psicologia, Turismo e Hotelaria, Letras, 

Matemática e Sistemas de Informação; a Faculdade de Direito de Franca (FDF) 

oferece curso de Direito; a Universidade de Franca (UNIFRAN) oferece 54 diferentes 

cursos nas áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Artes, 

Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas, e 

                                            
100 Dados extraídos da Internet. Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/noticias/557735/presidente-do-tjsp-inicia-em-franca-novas-visitas-a-
comarcas-do-interior-do-estado> Acesso em: 21 abr. 2010. 
101 Dados extraídos da Internet. Disponível em <http://www.jfsp.jus.br/varas-federais/> Acesso em: 24 
abr. 2010. 
102 Dados extraídos da Internet. Disponível em: <http://wikimapia.org/7721842/pt/15%C2%BA-
Batalh%C3%A3o-de-Pol%C3%ADcia-Militar> Acesso em: 21 abr. 2010. 
103 Dados extraídos da Internet. Disponível em: <http://www.crosp.org.br/seccionais/franca.pdf> 
Acesso em: 21 abr. 2010. 
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Tecnologias104; e o campus da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” (UNESP) oferece cursos de Direito, História, Relações Internacionais e 

Serviço Social105.  

4.2 A DEMANDA POR DROGAS ILÍCITAS NO MUNICÍPIO  

4.2.1 Reportagens especiais 

O tema drogas ilícitas é recorrente nos meios de comunicação. Em 

jornais e revistas de Franca não é diferente. É, acima de tudo, um tema do cotidiano 

das seções policiais. 

No entanto, duas reportagens especiais se destacam sobre aspectos 

da demanda por drogas ilícitas no município. A primeira, de 2008, publicada na 

revista 184 anos, relata a oferta de drogas, e a segunda, de 2009, publicada no 

jornal Comércio da Franca, noticia a angústia de um dependente em crack. Ambas 

são de autoria do repórter Paulo Godoy. 

A primeira reportagem mostra a dimensão do mercado de drogas 

ilícitas em Franca106. Godoy (2008) destaca que “não há bairro ou região da cidade 

atualmente que não tenha pontos de venda e comercialização de drogas. O avanço 

horizontal do tráfico estende-se por Franca chamando a atenção tanto pelo seu 

crescimento quanto pela forma indisciplinada e livre com que ocorre”. 

Tais veículos expõem dados sobre as dificuldades dos policiais 

militares e civis na repressão ao comércio de drogas ilícitas. O maior obstáculo é 

vencer os meios de dissimulação empreendidos pelos que vendem drogas nas ruas 

– pequenos traficantes, geralmente usuários. “O flagrante torna-se mais trabalhoso, 

dependendo de operações de acompanhamento e investigação mais bem 

preparadas e que muitas vezes levam dias sem nenhum resultado”. O pequeno 

traficante é peça de fácil reposição nesse contexto: prende-se um e outro logo ocupa 
                                            

104 Dados extraídos da Internet. Disponível em: <http://www.unifran.br/site/canais/graduacao/> Acesso 
em: 21 abr. 2010. 
105 UNESP, UNIFRAN e Uni-FACEF também oferecem cursos de pós-graduação. 
106 A reportagem traz entrevista com o autor desta pesquisa, entre outros, que sobre o consumo de 
drogas expressou a seguinte opinião: “Eu não estou falando em liberação, mas em regulamentação. 
Por isso o debate é importante e não pode ser reduzido a questões de sim ou não, nessa dicotomia 
de bom e mal. Precisamos de muito mais discussão. E sociedade nenhuma evolui sem debate”. 
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o seu lugar. Muito maiores são as dificuldades para desarticular as quadrilhas que 

se dedicam ao tráfico de atacado e abastecem os pequenos traficantes.  

A oferta decorre da demanda. Isso também fica claro na reportagem, 

na medida em que os que vendem estão à disposição dos que compram. Em bairro 

periférico, durante madrugada, o próprio repórter simulou demandar quatro pedras 

de crack e testemunhou a facilidade em comprá-las: em poucos minutos elas 

estariam em sua posse. E depois de percorrer a cidade e constatar a existência de 

vários pontos de venda de drogas ilícitas, ele conclui: 

Se em regiões como nos Jardins Aeroporto I, II e III, City Petrópolis, Parque 
Vicente Leporace, Brasilândia e Paulistano as atitudes de quem compra e 
quem vende aproximam-se em tudo à marginalidade, nos bairros centrais 
essa postura muda. Em bares e festas, as drogas são oferecidas sem 
cerimônia. Com a mesma desenvoltura com que se misturam a convidados 
e àqueles que bebericam sua cerveja, entregam maconha, crack, cocaína e 
sintéticos, como o LSD. 

A demanda revela a força do conceito das drogas ilícitas como objeto 

de desejo e fator de satisfação. Um prazer efêmero e um alívio imediatista suprem 

carências e criam uma atmosfera atraente para alguns, envolvida por riscos e 

cumplicidade. Algumas vezes, a aventura torna-se desventura. 

A segunda reportagem narra o drama de um homem de 34 anos que 

aos 14 experimentou maconha com os amigos; passou pela cocaína, pelo mesclado 

e “aos 16 anos estava entregue ao crack”. Pai de cinco filhos, em processo de 

separação provocado pela esposa, ele já “foi preso por vender e consumir drogas”. 

Escreveu uma carta contando sua angústia e enviou para um programa radiofônico 

– “um grito de socorro”. Quer se livrar da dependência e não consegue. Já “passou 

por quatro casas de recuperação, mas saiu de todas antes de completar o 

tratamento. [...] Não tem idéia de onde estão seu RG, seu CPF, sua carteira 

profissional deixados nas mãos de vendedores de drogas como garantia de que 

voltará para pagar a dívida”. Tem noção de todas as suas perdas e sente-se 

morrendo, sem forças para deixar a droga.  

4.2.2 Números da repressão policial 

De acordo com os dados obtidos junto à Delegacia Seccional de 

Polícia de Franca, em 2008 foram registradas 721 ocorrências de porte de drogas, 
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com um total de 955 envolvidos, entre homens e mulheres, maiores e menores. 

Dessas ocorrências, 497 referem-se à maconha (602 envolvidos), 131 ao crack (147 

envolvidos) e 93 à cocaína (106 envolvidos). 

No mesmo período foram registradas 215 ocorrências de tráfico, com 

366 envolvidos. Dessas ocorrências, 95 referem-se à maconha (167 envolvidos), 64 

ao crack (98 envolvidos) e 56 à cocaína (101 envolvidos).   

Em 2009, de janeiro a outubro, foram registradas 672 ocorrências de 

porte, com 743 envolvidos, entre homens e mulheres, maiores e menores. Dessas 

ocorrências, 443 referem-se à maconha (491 envolvidos), 131 ao crack (140 

envolvidos) e 98 à cocaína (112 envolvidos). 

No mesmo período foram registradas 256 ocorrências de tráfico, com 

397 envolvidos. Dessas ocorrências, 97 referem-se à maconha (151 envolvidos), 82 

ao crack (118 envolvidos) e 77 à cocaína (128 envolvidos).  

Em números de ocorrências houve aumento entre 2008 e 2009. A 

média mensal de ocorrências de porte foi de 60,08 em 2008, contra 67,2 em 2009; 

em relação às ocorrências de tráfico foram 17,91 em 2008, contra 25,6 em 2009. 

Quanto ao número de envolvidos houve interessante diminuição apenas no que se 

refere às ocorrências de porte. A média mensal de envolvidos em ocorrências de 

porte foi de 79,58 em 2008, contra 67,2 em 2009. Essa diminuição, se contraposta 

ao aumento do número de ocorrências, indica que houve mais ocorrências com 

menor número de envolvidos. Em relação aos envolvidos em ocorrências de tráfico 

foram 30,5 em 2008, contra 39,7 em 2009.  

A relação entre aumento e diminuição dos envolvidos em ocorrências 

parece ser aleatória. Não foi encontrado registro de algum fato que influenciasse tais 

alterações ou permitisse aventar alguma hipótese nesse sentido. Assim, não se 

pode inferir aumento da repressão policial por conta do aumento do número de 

ocorrências. O que se pode inferir, com segurança, é que as ocorrências envolvendo 

drogas ilícitas integram o cotidiano policial e que as ocorrências de porte 

correspondem a mais do que o dobro das ocorrências de tráfico. Ou seja, a 

repressão policial às drogas ilícitas incide e alcança mais os portadores de 

pequenas quantidades. Pode-se apenas supor que as forças policiais atuam no 

limite de sua capacidade estrutural, considerando que ocorrências de furtos e 

roubos, por exemplo, também integram o cotidiano policial. Pode-se supor, ainda, 

que haja fornecedores entre os portadores de pequenas quantidades envolvidos nas 
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ocorrências; mas, o oposto também é possível, ou seja, que haja consumidores 

entre aqueles classificados como fornecedores.  

Os números indicam que a maconha é a droga de maior demanda. 

Fundamenta essa conclusão o número de ocorrências e envolvidos. Considerando 

ainda a índole aleatória das abordagens policiais, depreende-se que a droga mais 

apreendida com consumidores e fornecedores seja a droga ilícita mais procurada. 

Aliás, em 2008 houve a apreensão de 113.254,969 gramas de maconha, contra 

5.098,700 gramas de cocaína e 4.932,300 gramas de crack107.  A diferença é 

significativa.  

4.2.3 A política de repressão na perspectiva dos alunos do 5º ano de Direito  

Embora a repressão não consiga reduzir a demanda por drogas ilícitas, 

ou seja, não consiga fazer com que as pessoas deixem de comprar e consumir 

drogas ilícitas, é de opinião ainda majoritária a efetividade da repressão para conter 

a tendência de crescimento dessa demanda.  

Em matéria publicada na edição de 28 de outubro de 2009, a revista 

Veja sustenta que “tratar o usuário com leniência [...] é uma medida temerária que 

aumenta a arrecadação dos bandidos e, como resultado, o seu poder de fogo”. 

Nota-se aqui um posicionamento pelo endurecimento da repressão ao usuário. Em 

matéria publicada na edição de 23 de junho de 1971, a mesma revista deixava 

transparecer semelhante opinião: 

                                            
107 Não foram obtidos os números relativos a 2009. 
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Somente a partir de 1968 o porte de substâncias ilegais começou a ser 
punido, no Brasil, com as mesmas penas que o seu comércio: reclusão de 
um a cinco anos e multa de dez a cinqüenta vezes o maior salário mínimo 
vigente no país. O argumento que mais pesou a favor dessa legislação, 
contudo, foi o de que ela facilita a atuação da polícia exatamente contra os 
traficantes. Antes das novas regras eles procuravam carregar consigo 
apenas quantidades pequenas de tóxicos – se fossem presos, alegariam 
uso próprio, confundindo os tribunais e obtendo a absolvição. Por essa 
mesma razão, é possível que idêntica política seja mantida no projeto que 
será brevemente enviado ao Congresso. Como inovações, viriam o 
internamento obrigatório para viciados, o aumento das penas para os 
intermediários e o estabelecimento do processo sumário no seu julgamento. 

 Pesquisa realizada em 8 de junho de 2009108, na sala de aulas do 5º 

ano A do período noturno da Faculdade de Direito de Franca revela que essa 

confiança na repressão também é majoritária entre aqueles futuros operadores do 

Direito.  

É bastante representativo o percentual de respondentes favoráveis à 

criminalização do porte de drogas ilícitas para uso próprio: 80,7%. E a prestação de 

serviços à comunidade é a pena mais adequada para a conduta, na opinião de 

47,4%, seguida do tratamento forçado (15,8%), da multa (12,3%) e da prisão (8,8%). 

Nesse universo foram incluídos os de opinião contrária à punição, que representam 

15,8% - o mesmo percentual dos que opinaram pelo tratamento forçado.  

Foram 57 respondentes, entre 32 (56,1%) do sexo feminino e 25 

(43,9%) do sexo masculino.  

A proximidade dos respondentes com consumidores de drogas ilícitas 

é considerável. Em termos percentuais, 61,4% responderam que tem parente ou 

amigo que faz uso de drogas ilícitas.  

Curiosidade com 33,3% e imitação com 28,1% são as causas que mais 

contribuem para levar alguém experimentar drogas ilícitas. Ambas as causas 

perfazem a opinião de 61,4% dos respondentes. No entanto, todas as causas foram 

indicadas: busca de liberdade com 14%, rebeldia com 12,3%, o uso de drogas lícitas 

com 5,3% e a facilidade em encontrar drogas ilícitas com 7%.  

                                            
108 Foi realizado um questionário com cinco perguntas fechadas, visando coletar opiniões sobre o 
principal motivo que levam as pessoas a experimentar drogas ilícitas, a criminalização do porte de 
drogas ilícitas para uso próprio de portador que não seja viciado e, para aqueles que opinassem pela 
criminalização, quais as punições mais adequadas. Procurou-se obter informação sobre o sexo do 
respondente e a sua relação de proximidade com usuário de droga ilícita. Maiores detalhes no 
APÊNDICE. 
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4.2.4 Depoimentos de dependentes em recuperação 

4.2.4.1 Enfoques metodológicos e conceituais 

A hipótese de que o crescimento da demanda por drogas ilícitas é 

explicado pelo “comportamento do consumidor” se insere no Marketing, que, por sua 

vez, se fundamenta em conhecimentos oriundos da Psicologia.  

Essa abordagem – digamos – mercadológica do consumo de drogas 

ilícitas tem orientado o presente trabalho. A demanda tem ascendência sobre a 

oferta, por isso a ênfase do estudo no consumidor e nos aspectos de Marketing.  

Foram entrevistadas três pessoas do sexo masculino, com idade de 36, 

26 e 19 anos, respectivamente, sob compromisso de não ser-lhes revelada a 

identidade, por isso são denominadas E1, E2 e E3. São pessoas de diferentes 

classes sociais e grau de instrução que aceitaram narrar, com fidedignidade, as 

experiências que tiveram durante o consumo de drogas ilícitas.  

As entrevistas, não-estruturadas109 e não-dirigidas110, ocorreram sem a 

presença de outras pessoas que não o entrevistado (um por vez) e o pesquisador. 

Foram autorizadas pelo Comitê de Ética e ensejaram a lavratura de termos de 

consentimento, com cláusula de não-identificação. As entrevistas consistiam na livre 

narrativa do entrevistado sobre sua experiência com drogas ilícitas: em síntese, o 

que o levara a experimentar e continuar consumindo, como percebeu a 

dependência, quais os efeitos da repressão em sua experiência, quando decidiu 

interromper o consumo e como conseguiu alcançar a sobriedade. A intervenção do 

entrevistador deu-se por meio de perguntas ou de colocações, quando necessário à 

elucidação de algum ponto obscuro decorrente da narrativa entrevistado. 

No que se refere à amostragem, a opção foi pela “qualidade” dos 

entrevistados, ou seja, a representatividade do universo e da experiência de cada 

um deles. Não interferiria no resultado se a amostragem fosse duplicada, triplicada 

                                            
109 O entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere 
adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. Em geral, as perguntas 
são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação informal” [MARCONI & LAKATOS, 
2005, p. 199]. 
110 Há liberdade total por parte do entrevistado, que poderá expressar suas opiniões e sentimentos. A 
função do entrevistador é de incentivo, levando o informante a falar sobre determinado assunto, sem, 
entretanto, forçá-lo a responder” [ibidem, p. 199]. 
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ou mais, pois a “qualidade” dos entrevistados conferiria margem de segurança para 

inferir a hipótese. Além disso, existe o reforço de subsídios de peso coletados em 

pesquisa bibliográfica e documental. 

Um primeiro enfoque conceitual é sobre a índole interpretativa da 

verdade e do significado dos fenômenos estudados. Mizoczki (2002) conclui:  

[...] a "verdade" não é considerada mais que uma "correspondência" de 
"estados mentais" com a realidade "objetiva", e "significado" não é 
concebido como um estado das coisas, objetivo em si mesmo, que 
meramente espera ser "descoberto" e "representado" por uma mente 
espelhante. "Verdade" e "Significado" se referem, em vez disto, a operações 
criativas por parte do próprio entendimento humano, que é sempre 
interpretativo (nunca simplesmente representacional). A verdade 
hermenêutica é inseparável do processo interpretativo, e o significado é o 
que resulta deste processo, qual seja, a transformação existencial-prática 
que ocorre no sujeito que interpreta (em sua orientação de mundo) como 
resultado do encontro ativo com textos, com outras pessoas, com "o 
mundo". 

E porque a fala dos entrevistados que demandaram por drogas ilícitas 

durante vários anos deve submeter-se à interpretação, como também, aliás, outras 

falas, documentos e estatísticas, a crítica sobre o produto desse processo criativo, 

para consenso ou dissenso, conta com a indicação do prisma elementar de sua 

realização, que é o do “consumidor” – agente do fenômeno investigado.  

Porém, é preciso inserir esse “consumidor” num contexto, localizá-lo. 

Albagli (2004, p. 27) explica: 

As noções de espaço e território são distintas. O espaço representa um 
nível elevado de abstração, enquanto que o território é o espaço apropriado 
por um ator, sendo definido e delimitado por e a partir de relações de poder, 
em suas múltiplas dimensões. Cada território é produto da intervenção e do 
trabalho de um ou mais atores sobre determinado espaço. 

O território, aqui, coincide com lugares, locais da cidade de Franca. 

Ruas, casas, praças, enfim, locais que serviram de cenário, que foram “apropriados” 

pelos entrevistados e onde eles interagiram com traficantes, policiais e demais 

personagens de suas narrativas. Mas também é feita referência ao espaço “íntimo”, 

a dimensão psíquica e campo de decisão e resolução do entrevistado. Trata-se de 

uma abordagem incipiente da inter-relação do espaço urbano e do espaço íntimo, 

um interferindo na dinâmica do outro – abordagem essa incipiente, a um nível de 

profundidade que atende aos objetivos do presente estudo, mas que certamente, 

deixa campo para aprofundamento em nível de doutorado.  
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4.2.4.2 A fase de iniciação 

Foi na rua que pela primeira vez E1 teve despertada sua “curiosidade”. 

Era onde jogava bola com os amigos e via pessoas fumando maconha. Tinha 13 

anos de idade. “Pô, o cara fuma maconha eles falam que fica doido, que faz isso, faz 

aquilo, e os caras estão rindo”. 

Ele quis compartilhar dessa “alegria”, atingir aquele estado que, 

embora artificial, pareceu-lhe tão especial. Foi o querer de um estado que supunha 

não ter e que supunha poder alcançar por meio do consumo da droga. 

“Curiosidade”, assim, é necessidade que se tornou desejo à procura de satisfação. 

Fumou a droga pela primeira vez, pela segunda, pela terceira... Aos 15 anos passou 

a cheirar cocaína e, anos mais tarde, a fumar crack. Consumiu droga durante mais 

de vinte anos. 

Foi na casa do amigo ou na praça ou em seu quarto – pouco importa 

agora onde E2 “tomou o caminho errado”. Tinha 12 anos de idade quando teve o 

primeiro contato com droga – a maconha.  

Foi por curiosidade, por estar no grupo, por querer entrar no grupo, né? Eu 
quero entrar naquele grupo ali, o pessoal do reggae. Ah, o pessoal do 
reggae fuma maconha. Ah, agora eu quero entrar no outro grupo ali, no 
grupo do pessoal do rock´n roll. Ah, mas aquele grupo ali usa cocaína. 
Então foi meio que na onda de amigos. Então... Tem vários fatores, né? 
  

Ele queria pertencer, integrar-se ao grupo, e outra vez a “curiosidade” 

incidiu. Necessidades que se tornam desejo em busca de satisfação. Aos 14 anos 

de idade já estava fazendo uso de cocaína e experimentou quase todos os tipos de 

drogas. Foram mais de dez anos de uso.  

E3 tinha 14 anos de idade quando experimentou uma droga ilícita pela 

primeira vez. Foi uma deliberação lenta e progressiva, invadida por várias 

influências.  
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[...] depois de um período que eu já estava bebendo e fumando, um amigo 
chegou e falou: E a maconha? Vamos experimentar a maconha?  Ah, já 
estamos nessa mesmo: bebendo, fumando cigarro... Vamos experimentar 
esse negócio; não tem problema, não. E experimentei, por curiosidade 
também. É..., e gostei... também.   Não aconteceu nada... Eles falam que 
droga mata, eu não morri. Muito pelo contrário. Eu estou sentindo meu 
corpo leve, estou me sentindo bem. Não aconteceu nada de ruim, do jeito 
que o povo fala que a droga faz. 

A iniciação pelas drogas lícitas, o convite e a parceria do amigo e, de 

novo, a “curiosidade”. Maconha relaxa; traz uma sensação boa; não mata. Dois anos 

depois E3 experimentou ecstasy, LSD e cocaína. Consumiu drogas durante quase 

cinco anos.  

Três experiências com a dependência de drogas ilícitas; três pessoas 

que não se conhecem, que têm idade diferente e diferente tempo de consumo de 

droga. Três pontos em comum na iniciação: a maconha como porta de entrada na 

ilicitude; a procura por satisfação; o encontro da satisfação. Estórias que se repetem 

com indesejada freqüência. 

Por um período de tempo variável, mas finito, o consumidor obtém através 
do consumo da “droga” uma sensação prazerosa, mas que pode, ao longo 
de um determinado período de tempo, torná-lo perigosamente ligado a ela. 
Caso não interrompa ou regule essa relação, estará condenado a buscar no 
consumo da “droga” a simples evitação dos sofrimentos impostos pela sua 
falta. Esse estágio seria, enfim, o que caracteriza um quadro de 
dependência, no qual o indivíduo não estaria nos domínios dos prazeres, 
mas, sim, próximo do alívio. Se essa sensação de alívio pode ser 
considerada prazerosa importa pouco, já que emerge desse discurso uma 
forma de progressão cronológica entre o prazer e o seu nefasto duplo: 
primeiramente, a busca por novas sensações, experiências, tidas como 
positivas; depois, a evitação da falta, da abstinência, um prazer 
eminentemente “negativo” [FIORE, 2008, p. 145].  

A iniciação é uma fase de aventuras e descobertas. É fase em que a 

adrenalina do risco e a experiência de novas sensações de prazer e alívio fomentam 

motivação. Não pode ser desconsiderada a força de fatores de influência como a 

curiosidade, os grupos de interesse e os amigos, nem a contestação aos valores 

sociais e familiares. 

No entanto, a iniciação nas drogas ilícitas, ainda que precedida da 

experiência com drogas lícitas, sugere preferências e afinidades que ultrapassam o 

conceito de decisão racional, no sentido de opção refletida e ponderada. Nesse 

sentido, a emoção vence a razão.  

Gigliotti, Carneiro e Aleluia (2008, p. 37) afirmam que “quem usa 

drogas está tentando suportar uma realidade que, de outra forma, seria 

insuportável”. E complementam, em sintonia com Freud (ibidem, p. 100): 
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[...] o foco da questão da dependência não está no uso das drogas em si, 
mas na busca ávida por paliativos que aliviem as dores e os desconfortos 
existenciais. Essa busca seria motivante para o consumo dos mais variados 
tipos de substâncias modificadoras do humor.  

É a preexistente insatisfação e a carência de alternativas ou da 

percepção de alternativas para mudar esse estado emocional que guiam os 

indivíduos para as drogas. Essa busca não reconhece a barreira do lícito e do ilícito; 

reconhece apenas um fator de satisfação e o encontro de prazer ou alívio.   

4.2.4.3 Percepção da dependência 

E1 respondeu que considera ter demorado a perceber que o prazer 

tinha se tornado compulsivo.  

“Quando a pessoa percebe... que chega nesse ponto de perceber, é quando 
ela já não está com dinheiro no bolso. Ela não tem um dinheiro no bolso... 
às vezes não tem uma companhia que pode por pra ela usar, né? E... aí 
que ela ... que a pessoa percebe: pô estou viciado mesmo porque... não 
tenho dinheiro... e a pessoa fica louco para usar.   

A percepção da dependência surgiu quando ele se viu impossibilitado 

de obter a droga e incapaz de abster-se dela. Diz que desenvolveu dependência 

pela maconha, mas a dependência que ele reputou “pesada” foi em relação à 

cocaína, que, no entanto, não o impediu de trabalhar (ingressou no serviço público) 

e constituir família. Foi a dependência pelo crack que o “afundou”.  

Quem usa o crack não é humano. Ele vira um bicho, a verdade é essa, né? 
Muitos... a maioria... de 100% acho que 99%, 90, chega a roubar, porque é 
o vício do eu quero mais. Quanto mais usa mais quer. Eu já cheguei gastar 
mil real numa noite, das 5 horas da tarde até as 6, 7 horas da noite do outro 
dia, do dia seguinte... De eu não ter uma moeda de 10 centavos no bolso, 
usando a droga sem parar. Não tem limite.  

Não chegou a roubar porque teve como conseguir dinheiro licitamente, 

endividando-se. Foi abandonado pela família que constituíra, licenciou-se do serviço 

e chegou a morar na rua. 

“Do abuso pra dependência é um passo”, disse E2. A percepção da 

dependência apareceu apenas quando “estava no fundo do poço”, consumindo 

crack e álcool.  

Numa hora que eu estava lá no fim mesmo, no poço. Que eu estava na 
fossa, na verdade... A gente prefere falar fossa, que é um lugar sujo 
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mesmo. Que eu estava sujo, eu estava morando na rua, que eu estava todo 
machucado, que eu estava apanhando de polícia, roubando, fazendo um 
monte de coisa errada perante a sociedade, né? Perante aos olhos da 
minha família... Perante todos, né? E eu vi que eu estava.. Que eu falei 
assim: preciso de uma ajuda. Agora é a hora, eu sou dependente mesmo. 

A percepção da dependência por E3 teve início após mais de dois anos 

de consumo. “A maconha começou a me despersonalizar”. Ele narra apatia, 

desmotivação, vontade de se isolar para esconder seu estado, dificuldade de 

concentração e problemas de rendimento na escola. Narra distância dos “bons 

amigos” por causa da droga. “Depois de dois e meio, três anos que os problemas 

surgiram, aí sim eu comecei a usar para esquecer os problemas”. Narra que a 

maconha já não produzia o mesmo estado de antes. A maconha produzia-lhe euforia 

no início, a “felicidade sintética”. Nessa fase já não produzia tanta euforia e ao 

cessar o efeito sentia depressão. Começou a buscar outras drogas ilícitas: ecstasy e 

LSD.  Experimentou cocaína em busca de euforia. “A cocaína me levou à euforia de 

novo”. Narra ter desenvolvido dependência pela cocaína e ter tido a percepção de 

estar no “fundo do poço” pelos danos causados pela droga (perda de peso, febre na 

abstinência, distanciamento dos amigos).  

Nota-se a progressividade do consumo de drogas ilícitas nessa busca 

sem freio pelo prazer inicialmente volitivo, “positivo”, e posteriormente compulsivo, 

“negativo”, autodestrutivo. Mas o histórico de cada um rumo ao “fundo do poço” é 

diferente. O “fundo do poço” de cada um é diferente, sui generis. Realmente, é 

imprevisível o que um dependente pode chegar a fazer em busca da droga. Nessa 

busca não conta a formação religiosa, os conselhos dos pais e dos amigos, a lei. A 

moral torna-se permissiva daquilo que outrora reprovava, até abominava. Há relato 

de venda de drogas e aluguel do corpo para sustentar o próprio vício.  

O dependente vai progressivamente se sentindo enfraquecido diante da 
força de sua dependência, sentimento reforçado por sua auto-imagem 
deteriorada por episódios freqüentes de abuso. Angustiado e encurralado, 
não sabe mais qual a maior fonte de suas angústias e acredita que se 
mudasse de cidade, emprego, escola, cônjuge, família, droga, tudo se 
resolveria [GIGLIOTTI, CARNEIRO E ALELUIA, 2008, p. 107]. 

O espaço íntimo foi vilipendiado; existe, mas não está sob a posse do 

ser – é a compulsão que tem o controle, que domina. A maior parte dos 

pensamentos se inter-relaciona com as ações que visam assegurar o acesso à 

droga, agora para satisfazer uma necessidade premente. Nega-se a relação de 

dependência com idéias de liberdade, de usufruto da vida, até que não é mais 
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possível fugir da sensação de impotência e de fragilidade perante tão custosa 

empreitada para conseguir droga e tão efêmera e destrutiva satisfação. É preciso 

fugir do refúgio.   

4.2.4.4 Efeitos da repressão 

Em Franca, E1 foi abordado inúmeras vezes por policiais nos mais de 

vinte anos que consumiu drogas ilícitas. Narra que a preocupação dos policiais era 

que ele revelasse o nome de traficantes ou onde determinado traficante escondia as 

drogas. Ele nunca “entregou ninguém” por temor de represália, só que por isso foi 

várias vezes agredido pelos policiais. Ironicamente, apenas uma vez foi flagrado na 

posse de droga (um cigarro de maconha). Foi levado para a Delegacia de Polícia e, 

depois, intimado para comparecer ao Fórum. “Eu paguei uma cesta básica, se não 

me falha a memória”. Narra que nem as violências policiais nem o pagamento da 

cesta básica influíram para que diminuísse o seu consumo. Aliás, diz que se os 

policiais batem “jogam mais o viciado a favor do traficante” e que as autoridades 

deveriam destinar apoio ao viciado, para convencê-lo a se tratar e encaminhá-lo 

para tratamento. 

Perguntado se chegou a apanhar da polícia, E2 disse: “bastante, 

bastante”. Diz que hoje entende que a polícia tem um papel fundamental na 

repressão ao consumo de drogas. “A polícia pede para você falar a verdade. Você 

usa drogas? Você fuma maconha? Se você fala que não, eles cheiram sua mão e 

sentem o cheiro... Você acaba apanhando.” Narra ter sido surpreendido com drogas 

algumas vezes na adolescência. Teve que comparecer ao Fórum. A respeito da 

repercussão desse incidente sobre seu comportamento, fez a seguinte colocação: 

“Ah, fui pego... agora que eu vou usar mesmo. Agora não estou nem aí.” Nem 

aconselhamento, nem encaminhamentos, nem palestras, nada o demoveu de 

continuar consumindo.  

A repressão também não demoveu o terceiro entrevistado de persistir 

consumindo.  

Quando eles chegavam para dar batida, muitas vezes... – é geral que eles 
falam, dar batida... revistar para ver se achava alguma coisa... – ou eu 
engolia a droga na hora que eles desciam ou estavam chegando... Eu 
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engolia a droga quando dava tempo, ou jogava em algum lugar. Teve uma 
vez que eu não consegui.  

Ele não narra ter sofrido agressões, mas é de família conhecida e seus 

pais são pessoas de destaque social, o que o colocava entre os que gozam de 

salvaguarda contra a violência policial. Essa salvaguarda também pode evitar o 

transporte em camburão, exposição na mídia e comparecimento perante o juiz, para 

citar só alguns dos dissabores decorrentes da ação policial.  

Constata-se, portanto, que a repressão não impede o consumo de 

drogas ilícitas. Dificulta-o, às vezes; torna-o arriscado, às vezes. Isso pode 

desencorajar alguns de consumir, no entanto, a narrativa dos entrevistados revela 

que, “pela droga”, se enfrenta as dificuldades e os riscos; acima de tudo, se 

desenvolve estratégias e artimanhas para diminuir as dificuldades e reduzir os 

riscos. As drogas estão acessíveis em recintos fechados e privativos, de modo a 

“encorajar” o consumo. Por outro lado, a repressão causa efeitos colaterais 

indesejáveis que podem deixar mágoas e “justificar” o consumo; não instala uma 

trava na demanda e, indiretamente, pode estimulá-la. 

E1, E2 e E3 narram ter testemunhado um expressivo crescimento do 

consumo de drogas ilícitas. “Franca é uma cidade em que a cultura do uso de droga 

é muito grande”. Narram que é fácil encontrar drogas. “Cada bairro que você passa, 

de esquina em esquina tem menino vendendo.” Narram que o consumo de crack 

está comum na cidade: vêem crianças, adolescentes, jovens e idosos dependentes.  

“Está muito acessível droga.”  

Esses testemunhos encontram credibilidade na particular acuidade 

perceptiva dos entrevistados, que tiveram acesso a espaços cuja penetração só se 

franqueia a consumidores conhecidos e confiáveis. Bem por isso o esforço dos 

policiais em arrancar-lhes informação sobre os fornecedores. 

Aliás, a respeito dos fornecedores merecem registro as opiniões, 

antagônicas entre si, de dois dos entrevistados.  

Para E1, “é o pior elemento que existe na face da Terra. Essa é a 

verdade. Eu acho que é a sujeira que tem na Terra”. Por quê? 

São pessoas que destroem família, acabam com a família, gastam dinheiro 
à toa, dando risada da desgraça dos outros, né? E, e judia muito de 
viciados. A pessoa fica devendo um dinheirinho eles até matam, judiam, 
batem, e não... sabe?... O viciado deve não tem condições de pagar, eles 
sabem disso, põem o viciado roubar para pagar. Vai lá apavorar a família, 
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pai, mãe, para receber. Então eu acho que a pior coisa que existe na face 
da Terra é o traficante. Sem dúvida nenhuma.  

Para E3 é bem diferente. Sua opinião precisa ser transcrita na íntegra 

para ser melhor entendida: 

Nesses anos de drogadição eu percebi o traficante mais, mais como uma 
pessoa que muitas vezes não queria isso pra vida dela, não queria é... 
vender drogas, é... fazer... ter esse hábito do tráfico, né? Mas, é, na maioria, 
na grande maioria são pessoas menos privilegiadas, pessoas que não 
tiveram condição de estudar, não têm condições de entrar no mercado de 
trabalho. E o tráfico é, é uma forma de ter dinheiro e, e, é um dinheiro fácil 
de certa forma; é muito dinheiro que, que rola; é pouco trabalho pra ganhar 
muito dinheiro. E como eles não sabem fazer outra coisa, como eles não 
tiveram muitas oportunidades – na grande maioria são pessoas que não 
tiveram muitas oportunidades... de estudos, são menos privilegiadas 
mesmo, que vendem as drogas. Mas, é... Muitos até chegaram a conversar 
comigo e falaram que não queriam estar nessa vida. Já conversei com 
traficante e, e assim eles passam a ser frios também, porque eles sabem 
que eles estão vendendo uma coisa que está matando a pessoa. Eles têm 
que ser frios. Mas, é, muitos eu, eu percebo que no fundo têm até um certo  
peso na consciência, que fala que não queria estar naquela vida, que sabe 
que aquilo é errado mas que precisam sustentar uma família, que precisam 
doar o sustento e, e não vêem outra saída a não ser o tráfico que foi uma 
forma que surgiu fácil pra eles de ganhar dinheiro, de renda. Então, é assim, 
de certa forma eles, eles passam a ser pessoas frias porque não têm 
espaço pro amor nessa profissão, eu vejo. E, e é isso, é a exploração, eles 
exploram do vício da pessoa. Eles não... Não tem um relacionamento de 
afeto entre traficante e dependente... Porque ele vende a morte pra pessoa 
em troca do dinheiro dele... Que é a forma de ele ter o dinheiro dele fácil, 
que é a única forma de ele ter o dinheiro dele. 

 

Embora essa divergência reflita as experiências de cada um, em 

ambos os casos é inegável a busca volitiva e depois compulsiva pela droga, e o 

papel intermediário do fornecedor. O consumidor, dependente ou ainda não, recorre 

ao fornecedor para ter acesso à mercadoria que está associada ao prazer e alívio 

buscados para fugir de um estado emocional indesejado.  

Discorrendo sobre aquilo que denomina de uma genealogia (origem) 

das drogas, Vargas (2008, p.56) conclui que: 

[...] em vez de ficar apenas com o caráter doentio, desarticulador e 
destrutivo da experiência do consumo não medicamentoso de drogas – isto 
é, de se colocar exclusivamente do ponto de vista da saúde –; em vez de 
também ficar apenas com o caráter inebriante e festivo da experiência do 
consumo de drogas – isto é, de se colocar exclusivamente do ponto de vista 
da doença –, ou, em suma, em vez de ficar com a moral e suas partilhas 
que submetem a existência à oposição de valores transcendentes, caberia, 
a meu ver, pôr a discussão em termos éticos que revelem uma pluralidade 
de modos de existência imanentes. Enfim, no lugar de opor moralmente os 
valores do bem e do mal e prescrever o uso de certas drogas, como os 
medicamentos, porque elas fazem o bem enquanto se condena o uso de 
outras drogas, as ilícitas, porque elas encarnam o mal – ou então tudo às 
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avessas, fazer uma apologia das drogas ilícitas enquanto se descuida do 
uso de drogas lícitas –, trata-se de insistir eticamente, ao modo de Spinoza, 
sobre a diferença qualitativa dos modos de existência. 

Pesquisa recente desperta a atenção e confirma tendência extraída 

das entrevistas acima referidas. Estudo realizado em São Paulo pelo Centro de 

Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD), órgão ligado à 

Secretaria de Estado da Saúde, confirma tendência revelada pelas entrevistas há 

pouco analisadas, de iniciação prematura e de iniciação em drogas lícitas. Indica 

que “40% dos jovens atendidos por uso nem sequer ingressaram na adolescência, 

iniciando o uso de drogas entre os 7 e 11 anos”; indica também que “57% afirmaram 

ter sido o tabaco a primeira droga a ser consumida”111. Esse estudo foi realizado 

entre 2007 e 2009, com 112 jovens de 12 a 18 anos de idade atendidos no 

CRATOD. A maconha foi referida como a droga mais consumida por 67% dos 

entrevistados112.  

4.2.5 A rede de tratamento da dependência 

Fazer o levantamento das organizações de tratamento da dependência 

para conhecer os mecanismos de funcionamento dessa rede e conhecer a opinião 

de pessoas representativas dessa área de atuação sobre a demanda por drogas 

ilícitas é atividade que interessa à pesquisa.  

A impossibilidade de visitar todas as entidades que integram essa rede 

e entrevistar todos os seus principais operadores fez com que se fizesse uma 

escolha entre as entidades e os operadores mais representativos desse segmento.  

O Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes Químicos em 

Álcool e outras Drogas (CAPS-Ad) foi escolhido por se constituir na porta de entrada 

da área de atendimento público. Sua coordenadora foi entrevistada, assim como a 

responsável pela documentação, a enfermeira e a assistente de enfermagem. Em 

visita à entidade foi pesquisado seu funcionamento e obtido acesso a alguns dados 

disponibilizados.  

                                            
111 Notícia publicada na página da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.saude.sp.gov.br/content/spodreveco.mmp> Acesso em 18 nov. 2009. 
112 Notícia complementar publicada na página da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. 
Disponível em: <http://www.saude.sp.gov.br/content/brekoshebr.mmp> Acesso em 18 nov. 2009 
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O Hospital Allan Kardec foi escolhido por se constituir no único local de 

atendimento público destinado aos pacientes mais graves. Em visita à entidade foi 

disponibilizado acesso aos prontuários dos pacientes, sob compromisso de não ser-

lhes revelada a identidade. Também foi entrevistada a coordenadora. 

No que tange às entidades não governamentais, a escolha recaiu na 

Associação Núcleo de Apoio Recuperação Vida (NAREV) e na Associação Mão 

Amiga de Amparo Feminino (AMAFEM). Em relação à primeira entidade houve visita 

em que se obteve acesso a alguns dados de atendimento. Em relação à segunda 

entidade houve acesso a relatório de prestação de contas na visita ao Conselho 

Municipal Antidrogas.  

Foi apresentada solicitação de acesso aos dados e entrevista do 

coordenador à gerente administrativa do Programa de Prevenção DST/AIDS. Em 

contato por telefone com o coordenador, ficou acertado que o pesquisador seria 

comunicado caso a solicitação fosse deferida. Por não ter havido qualquer 

comunicação, presume-se que a solicitação foi indeferida. 

Apenas para constar, merece registro a audiência que ocorre no Fórum 

local na última sexta-feira do mês, destinada à advertência dos efeitos nocivos das 

drogas. Essa iniciativa, embora importante, não integra a rede de tratamento da 

dependência. Consiste em reunir no salão do júri as pessoas flagradas na posse de 

drogas ilícitas e que fizeram jus ao benefício da transação penal. É feita uma 

exposição dos problemas relacionados ao consumo de drogas por dependentes há 

alguns anos em recuperação.   

O que se tem como fundamental para responder o problema da 

pesquisa é conhecer, ainda que tão somente a essência, o funcionamento da rede 

de tratamento da dependência e a opiniões mais representativas desse segmento 

sobre a demanda por drogas ilícitas. Afinal, o tratamento da dependência integra os 

esforços à redução da demanda.  
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4.2.5.1 A porta de entrada da rede pública 

O Centro de Atenção Psicossocial para Dependentes Químicos em 

Álcool e outras Drogas (CAPS ad.)113 tem capacidade para atender 190 pacientes 

portadores de distúrbios mentais, entre os quais de dependência em drogas lícitas 

(álcool e tabaco) e ilícitas (outras drogas). É sediado em Franca e oferece 

atendimento regional. Sua responsável técnica é psicóloga e ocupa a chefia da 

Equipe de Psicologia da Secretaria Municipal de Saúde de Franca. Ela está 

vinculada à Prefeitura há 20 anos e há 8 anos trabalha com a dependência. Em sua 

percepção, a demanda por drogas ilícitas está aumentando e com a preocupante 

característica de que “o uso está cada vez mais cedo... é... da droga... adolescentes 

e até criança a gente tem recebido”.   

Quando chega ao CAPS, espontaneamente ou por encaminhamento, 

inclusive por determinação judicial, a dependência já manifestou na pessoa 

alteração comportamental, observada no ambiente familiar ou no ambiente social. A 

pessoa é inserida no programa de tratamento ou, nos casos mais graves, 

encaminhada para internação. A responsável técnica comenta:  

Para tratar a gente tem vaga, e geralmente os usuários não querem. Para 
internar é quando está na crise, quando ele já ultrapassou todos os limites 
dele. Aí a gente acaba não tendo vaga. O número é muuito grande. É, e 
muitas vezes essa internação às vezes ele aceita porque ele já não tem 
condições mais de andar, de ficar em pé. E outra, às vezes ele também 
nem aceita, ele continua usando dia e noite, porque eles não param, eles 
vão usando, vão usando, vão usando. Alguém tem que intervir e às vezes é 
o familiar que faz isso, que tem que procurar.  

Por informação da escriturária que exerce função administrativa no 

CAPS, e que lá trabalha desde 2005, o acolhimento dos pacientes para tratamento 

ocorre semanalmente e as 190 vagas disponíveis estão divididas conforme a 

necessidade do tratamento: 40 vagas são destinadas ao procedimento intensivo; 60 

vagas são destinadas ao procedimento semi-intensivo; 90 vagas são destinadas ao 

procedimento não-intensivo. Sua percepção é de crescimento da demanda por 

drogas – lícitas e ilícitas. 

Folder intitulado CAPS ad informa que “o tratamento inicia-se com 

entrevista individual quando é construído um projeto terapêutico individualizado”. 

Acrescenta que “o programa inclui grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas, 
                                            

113 Doravante será usada apenas a sigla CAPS, mais conhecida, sem o acréscimo “ad”. 
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psicoterapia individual, breve orientação individual, consultas psiquiátricas e 

clínicas”. A equipe de profissionais, que “é multidisciplinar e trabalha de modo 

integrado e com uma proposta terapêutica comum”, é constituída de “psiquiatra, 

clínico geral, psicólogas, assistente social, enfermeira, terapeuta ocupacional e 

equipe de apoio com treinamento específico na abordagem das 

farmacodependências”.  

Enfermeira do CAPS informa que o acolhimento ocorre às segundas e 

terças-feiras, mas se o interessado comparecer em outros dias é atendido: “a gente 

acaba sentando com aquela pessoa, orienta e pede para retornar na segunda-feira”. 

Em sua observação e na da auxiliar de enfermagem que com ela trabalha, o álcool e 

o tabaco são a “porta de entrada” para o consumo de drogas ilícitas e muitos dos 

pacientes atendidos usam o álcool em combinação com drogas ilícitas e vice-versa. 

Ambas têm opinião de que a demanda por drogas ilícitas está aumentando. 

Lembram que, embora o dependente químico tenha vínculo com o programa, não 

demonstra que tenha aderido ao tratamento. Explicam: “Eles vêm, sabem que o 

serviço está ali, eles precisam do serviço, mas o uso do produto é mais forte”. Nesse 

sentido, a abstinência é o efeito prático da aderência, cuja falta leva à suspensão ou 

interrupção do tratamento. Por isso sobram vagas para o tratamento.  

De junho de 2007 a maio de 2009, com exceção do mês de dezembro 

de 2008 (23 meses), as estatísticas do CAPS indicam que foram atendidos 2.564 

pacientes, sendo 2.036 homens (79,4%), 359 mulheres (14%) e 169 adolescentes 

(6,6%). Desses pacientes, 1.572 (61,32%) foram classificados como dependentes do 

álcool e 992 (38,68%) foram classificados como dependentes de outras drogas. 

Entre os adolescentes, 166 (98,22%) foram classificados como dependentes de 

“outras drogas”. 

Esses números não embasam conclusões mais profundas. Não é 

possível estabelecer uma média de atendimentos, nem estabelecer um padrão 

relacionado com a demanda por drogas ilícitas. A confiabilidade limita-se à 

quantidade de atendimentos. Embora seja razoável interpretar a classificação 

“outras drogas” como “drogas ilícitas” faz-se necessário considerar, de acordo com a 

observação da enfermeira e da auxiliar de enfermagem, que muitos dos pacientes 

classificados como dependentes de álcool também consomem drogas ilícitas. Nesse 

sentido, a estatística pode representar a opção dos pacientes em admitir 

dependência pela droga lícita para esconder a dependência pela droga ilícita.  
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Pelas entrevistas114, seguramente conclui-se um sensível crescimento 

da demanda por drogas – lícitas e ilícitas. Esse é um dado importante, considerando 

a formação profissional e o contato pessoal das entrevistadas com dependentes. 

Cresce o número de pessoas que passam a consumir drogas.  

A meta do CAPS é a abstinência do paciente. No entanto, 

relativamente à redução de danos, é dada continuidade ao atendimento se o 

paciente não consegue abster-se, mas mantém o vínculo com o programa.  

Como a ponta de um grande icerberg, todos esses dados permitem 

depreender a dimensão da demanda por drogas. Em relação aos adolescentes 

atendidos no programa, chama a atenção que quase todos eles são dependentes de 

“outras drogas”, ou seja, de drogas ilícitas. 

4.2.5.2 Internação: duas alternativas 

Na rede pública, a internação depende da avaliação do médico 

psiquiatra, da existência de vaga e da anuência do paciente, exceto em caso de 

incapacidade decorrente do grau de dependência ou de interdição judicial.  

Em atendimento no Setor de Psicologia, no CAPS ou no Pronto 

Socorro, os casos mais agudos de dependência, com ou sem comorbidade 

(incidência de psicopatologia), são encaminhados para o hospital psiquiátrico 

mantido pela Fundação Espírita Allan Kardec. É o hospital referência do Sistema 

Único de Saúde (SUS) para a região.  

Em visita previamente agendada ao hospital115, foram apresentados 25 

prontuários de pacientes então internados com quadro de dependência ou 

                                            
114 As entrevistas, não-estruturadas e não-dirigidas, ocorreram em 27 de outubro de 2009. 
Consistiam, basicamente, na narrativa do entrevistado sobre sua experiência profissional com 
dependentes e sua percepção da demanda por drogas ilícitas. A intervenção do entrevistador dava-
se por meio de perguntas ou de colocações, o que fosse necessário à elucidação de algum ponto 
obscuro ou não abordado pelo entrevistado com a profundidade ou clareza desejada. A escolha do 
entrevistado foi aleatória, considerando os profissionais que puderam atender o entrevistador no 
momento da visita para tanto agendada, previamente, por telefone. As estatísticas e o folder foram 
obtidos com a escriturária - as estatísticas, em planilhas do Excel, foram copiadas do computador e o 
respectivo disquete foi entregue ao entrevistador. 
115 A visita ocorreu em 24 de novembro de 2009. A entrevista, não-estruturada e não-dirigida, ocorreu 
na mesma data. Consistiu, basicamente, na narrativa da entrevistada sobre sua experiência 
profissional com dependentes e sua percepção da demanda por drogas ilícitas. A intervenção do 
entrevistador deu-se por meio de perguntas ou de colocações, o que foi considerado necessário à 
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comorbidade. Eram 20 (80%) pacientes homens e 5 mulheres. Entre os homens, 8 

tinham registro de dependência pelo álcool, 7 por drogas ilícitas (com o crack sendo 

uma constante) e 5 tinham registro de consumo de álcool e drogas ilícitas116. É 

representativo o número dos pacientes que também consomem tabaco. Entre as 

mulheres, uma tinha registro de dependência pelo álcool, uma por drogas ilícitas e 3 

(60%) tinham registro de consumo de álcool e drogas ilícitas.  

A média de idade dos homens era 38,7 anos. Essa média cai para 25,8 

anos em relação às mulheres.  

O paciente mais antigo está internado desde 16 de setembro de 2008 e 

a paciente mais antiga, desde 24 de junho de 2009.  

Dos homens internados, 45% são de Franca; das mulheres, o 

percentual sobe para 80%. Ainda em relação aos homens, 25% foram internados 

por ordem judicial.  

Por informação da assistente social, coordenadora do projeto 

terapêutico do hospital, o número de vagas disponibilizadas para pacientes do SUS 

é 200: 108 destinadas para pacientes moradores e 92 destinadas para pacientes 

com dependência química, psicopatologia ou comorbidade. Dessas 92 vagas, 40 

são destinadas para mulheres e 52 para homens. Em caso de necessidade, o 

número de vagas pode ser aumentado em mais 10 para mulheres e mais 16 para 

homens. Em regra não há carência de vagas e o índice de evasão de pacientes é de 

3 ou 4 por mês.  

Na opinião da coordenadora, a situação do envolvimento com drogas 

“agora já se tornou, nos podemos considerar, um caos, né? Que já está o quê? 

Ninguém sabe para onde correr e nem onde ficar”. Para ela, pensar em prevenção é 

proporcionar educação de base estruturada e orientação familiar.  

                                                                                                                                       
elucidação de algum ponto obscuro ou não abordado pelo entrevistado com a profundidade ou 
clareza desejada. 
116 Esses números não são exatos quanto à espécie de droga consumida. De acordo com a 
coordenadora, há casos em que só posteriormente se apura que o paciente que se declarou 
dependente de álcool também consome drogas ilícitas. 
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A maioria das pessoas que nos procuram, que estão em tratamento, são 
oriundas de famílias desagregadas; família onde não tiveram nenhuma 
estrutura familiar. Por exemplo, aquela educação de base, aquele 
compromisso com a religiosidade, aquele compromisso com cidadania, 
ética e respeito não está acontecendo.    

Existem as internações em clínicas particulares e, como amostra, 

passa-se a tecer comentários sobre o Núcleo de Apoio e Recuperação da Vida 

(NAREV) e a Associação Mão Amiga de Amparo Feminino (AMAFEM), entidades de 

Franca que se dedicam à recuperação de dependentes em álcool e drogas ilícitas 

em núcleos urbanos e rurais. Esses comentários têm por base relatórios de 

atividades que foram obtidos no NAREV e no COMAD117.  

Consta que o NAREV mantém um núcleo urbano e dois núcleos rurais 

para a recuperação de até 62 dependentes do sexo masculino.  

No núcleo urbano são realizadas reuniões de grupo de apoio e 

atendimentos aos pretendentes à vaga para internação.  

O relatório menciona: 1) ter havido “boa participação dos presentes” 

nas reuniões do Núcleo de Apoio aos Familiares dos Toxicômanos e Alcoólatras 

(NAFTA), com “a presença média de 65 pessoas por reunião”; 2) o Núcleo de Apoio 

a Ex-dependentes (NAED) realizou reuniões semanais “com uma média de 

aproximadamente 30 pessoas”; 3) as reuniões do Núcleo de Apoio a Toxicômanos e 

Alcoólatras (NATA) ocorreram semanalmente, “contando com uma média de 22 

participantes”. Em relação ao NAFTA, consta que sua finalidade é informar familiares 

a lidarem com o dependente, trocarem experiências e prepará-los para a visita ao 

internado e seu retorno ao lar.  

O pretendente à internação passa por uma entrevista, bem como seus 

familiares. Consta do relatório que “aqueles que não se sentiram prontos para a 

internação, puderam continuar participando das reuniões do NATA, como também 

em alguns casos, desistiram de tentar o tratamento”.  

A internação inicial dura de 20 a 30 dias na Fazenda Bom Pastor. O 

relatório informa que lá “o nível de desistência foi de 21%”. A próxima etapa do 

tratamento, que ao todo tem a duração de 09 meses, é cumprida na Fazenda 

Senhor Jesus. Houve laborterapia, evangelização da Renovação Carismática e visita 

de familiares no último domingo de cada mês.  

                                            
117 Os documentos são o Relatório Anual das Atividades do ano de 2008 do NAREV, obtido na sede 
da entidade, e o Relatório Circunstanciado de Atividades do 1º Semestre de 2007, obtido durante 
visita ao COMAD, ambos no dia 06 de outubro de 2009. 
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No ano foram realizadas 159 reuniões, abrangendo 6.202 participantes. 

Foram 208 entrevistas com familiares e 191 com pretendentes à vaga. Ocorreram 

151 internações, 32 abandonos na Fazenda Bom Pastor e 47 abandonos na 

Fazenda Senhor Jesus. Concluíram o tratamento, 42 pacientes118.  

Consta do relatório que a AMAFEM mantém um núcleo urbano, para 

triagem, e um núcleo rural para a internação de até 30 dependentes do sexo 

feminino.  

O tratamento tem a duração de 09 meses e fundamenta-se “na união 

da disciplina, trabalho e oração, sendo a disciplina aplicada nos horários, na 

organização e nas regras da comunidade; o trabalho organizado em três equipes 

(cozinha, laborterapia e limpeza); e a espiritualidade, através dos grupos de oração 

que participam semanalmente na fazenda”.  

Há o relato de que entre agosto de 2001 e agosto de 2007 foram feitos 

1.136 pedidos de internação, tendo havido 472 internações, 597 desistências da 

vaga e 67 “demanda reprimida” (lista de espera atual). Das 472 internações, 64 

(14%) concluíram o tratamento, 380 (80%) desistiram do tratamento e 28 (6%) 

estavam internadas naquele momento.  

4.3 A POLÍTICA DE REDUÇÃO DA DEMANDA NÃO FOI IMPLEMENTADA 

Inicialmente, faz-se necessário destacar o liame que existe entre 

políticas públicas e Conselhos Municipais. Nesse sentido, é bem elucidativo o texto 

de Carvalho et al (1999, p. 7):  

Os conselhos municipais são organizações criadas no momento em que a 
sociedade brasileira vive, a seu modo, o processo de redemocratização, 
onde a descentralização se coloca como possibilidade de eficiência da 
gestão pública. Emerge do clima de fortalecimento dos mecanismos de 
democracia participativa como estratégia de encaminhamento das 
demandas sociais, que se tornam cada vez mais abrangentes, resultantes 
da intensa mobilização da sociedade, vivida nos anos 80. Os conselhos 
surgem nesse contexto, por exigência legal do processo de municipalização 
das políticas sociais, como um elo que se estabelece entre sociedade civil e 

                                            
118 O coordenador imprimiu arquivo do computador em que consta a relação dos internos dos últimos 
13 meses e as seguintes observações: “Nos Últimos 13 Meses, tivemos 43 Internos Graduados, no 
qual 29 destes estão de pé e 14 Voltaram a usar” e “Resultados do Último Ano – 67,45% dos internos 
estão de pé; 32,55% Voltaram a Ativa”. Refere-se aos meses de agosto de 2008 a outubro de 2009 
(03/10/2009). 
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sociedade política, idealmente concebidos como instrumentos de controle 
sobre tais políticas. 

Em Franca, o Conselho Municipal Antidrogas (COMAD) foi instituído 

pela Lei Municipal n. 5.789, de 11 de outubro de 2002. Deve atuar119 como 

“coordenador das atividades de todas as instituições e entidades municipais 

responsáveis pelo desenvolvimento das ações” referentes à redução da demanda de 

drogas, “assim como dos movimentos comunitários organizados e representações 

das instituições federais e estaduais existentes no município e dispostas a cooperar 

com o esforço municipal”.  

Seus objetivos são120:  

I. Instituir e desenvolver o Programa Municipal Antidrogas – PROMAD, 
destinado ao desenvolvimento das ações de redução da demanda de 
drogas; 

II. Acompanhar o desenvolvimento das ações de fiscalização e repressão, 
executadas pelo Estado e pela União; 

III. Propor medidas que assegurem o cumprimento dos compromissos 
assumidos mediante a instituição desta Lei. 

É composto por um representante de cada uma das seguintes 

entidades ou bloco de entidades121: Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria 

Municipal de Educação e Esportes; Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Social; Polícia Militar do Estado de São Paulo; Polícia Civil do Estado 

de São Paulo; Vigilância Sanitária Municipal (VISAM); Ordem dos Advogados do 

Brasil – Seção de Franca; Delegacia Regional de Ensino; comunidades terapêuticas 

com atuação específica na área de dependência química; entidades e associações 

comunitárias organizadas; 1º Conselho Tutelar de Franca; Conselhos de Segurança 

dos Bairros (CONSEGS); grupos de apoio a dependentes químicos existentes no 

município e Associação do Comércio e Indústria de Franca. São, portanto, 14 

membros não remunerados e respectivos suplentes indicados pelas entidades e 

nomeados pelo Prefeito Municipal para exercerem um mandato de dois anos, 

permitida a recondução, “devendo haver uma renovação de pelo menos 1/3 (um 

terço) a cada composição”122.  

                                            
119 Art. 2º caput e par. 1º. 
120 Art. 3º. 
121 Art. 4º. 
122 Art. 5º. 
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Os atuais membros do COMAD foram nomeados pela Portaria n. 223, 

de 14 de outubro de 2008, para um mandato que vai de 16 de junho de 2008 a 15 de 

junho de 2010.  

O acervo de documentos do COMAD consiste principalmente do 

seguinte: um livro de Atas, preenchido até a página 32 de 100; uma pasta intitulada 

COMAD 2008/2009, que contém ofícios recebidos, recortes de jornais e legislação; 

uma pasta intitulada Cadastramento de Entidades, que contém alguns 

requerimentos e uma prestação de contas (não há propriamente um cadastro, nem 

cadastramento); uma pasta intitulada Material de Apoio COMAD, que contém a 

legislação aplicável123.  

Constata-se por meio do Livro de Atas que o COMAD não tem 

conseguido cumprir os seus objetivos, nem algumas disposições da lei que o 

instituiu.  

A ata de abertura é do dia 14 de junho de 2006 e a última ata é do dia 

28 de agosto de 2009. São 26 atas, presumindo-se a realização de igual número de 

reuniões, sendo duas extraordinárias.  

As reuniões devem ser mensais124. Em dezembro de 2006 e janeiro de 

2007 não constam atas de reunião, o mesmo ocorrendo em maio, junho e outubro 

de 2007, entre dezembro de 2007 e setembro de 2008, e novembro de 2008. Na 

reunião de 28 de agosto de 2009 está registrada a informação de desaparecimento 

de atas de gestão pretérita. Aliás, também está registrada a inexistência ainda do 

regimento interno, havendo projeto sob análise dos conselheiros. O prazo previsto 

para que o regimento interno fosse encaminhado ao prefeito municipal é de 60 

(sessenta) dias após a constituição do COMAD125.  

Na ata da reunião de 24 de novembro de 2007 consta o registro: “Foi 

mais uma vez frisado a não participação dos representantes do Executivo e do 

Legislativo nas reuniões do Conselho”. Essa frase indica a ocorrência de um racha, 

sendo possível constatar por meio das atas a dificuldade de reunir todos os 

conselheiros. As atas subseqüentes geralmente não indicam os presentes, nem 

                                            
123 A pesquisa foi realizada em 06 de outubro de 2009, na Casa dos Conselhos, localizada à Rua 
Francisco Barbosa, 1540, bairro Cidade Nova. O pesquisador foi atendido por escriturária, funcionária 
pública municipal. 
124 Art. 9º. 
125 Art. 12. 
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mesmo pela assinatura. Depreende-se da última ata o comparecimento de apenas 9 

dos 14 conselheiros.  

O desafio a ser enfrentado pelos conselhos diz respeito à sua própria 
democratiza¬ção, o que envolve a representatividade dos conselheiros, o 
seu enraizamento com suas bases sociais na prestação de contas de suas 
atividades, na capacidade da sociedade civil de se organizar 
autonomamente, mantendo o vínculo com os conselhos, evitando nesse 
caso a sua transformação em meros órgãos burocráticos para o 
cumprimento das leis vigentes (TÓTORA & CHAIA, 2002, p. 84).  

Há o registro de debates e deliberações relativas à fiscalização de 

entidades de tratamento à dependência. Não há, no entanto, um mecanismo de 

cadastramento ou de fiscalização sistemática dessas entidades. Por informação da 

atendente há, tão somente, um arquivo no computador em que estão relacionadas 

entidades a cadastrar. Trata-se de documento datado de março de 2009 e que 

decorreu de levantamento prévio. Constam 16 entidades assim intituladas: Centro 

de Recuperação de Alcoólatras de Franca (CEREA), CEPRAG, Desafio Cristão 

Nova Vida (DECENOVI), Núcleo de Apoio e Revitalização da Família (NAREFA), 

Cosfan, MOSAICO, CAPS, Comunidade Alpha, Comunidade Encontro com a Vida, 

AMAFEM, Associação Pro-re-a-vi, NAREV, Recompensa, Grupo da Sobriedade, 

Grupo AE do Colégio Jesus Maria José e Grupo CAIC. 

Notícia publicada em 12 de novembro de 2009 informava que a 

presidente do COMAD tinha feito constatação das condições físicas e de tratamento 

em uma fazenda de recuperação de dependentes, localizada entre Franca e 

Claraval, município do Estado de Minas Gerais. A constatação destinava-se a apurar 

denúncias de maus tratos e existência de drogas. Estava noticiado, também, que o 

COMAD e o Ministério Público “trabalhavam em favor do cumprimento de um plano 

terapêutico padrão pelas casas de recuperação da cidade”126.  

Em visita à Promotoria de Justiça de Defesa da Probidade 

Administrativa, do Patrimônio Público, Histórico e Social de Franca127 constatou-se a 

existência de procedimentos investigatórios instaurados para apurar irregularidades 

no funcionamento de comunidades terapêuticas. É o que ocorre com os inquéritos 

civis 15/2009 e 16/2009, que foram instaurados a partir de comunicações 

encaminhadas pela presidente do COMAD. Essas comunicações, que se referem a 

                                            
126 Jornal Comércio da Franca. Disponível em: 
<http://www.comerciodafranca.com.br/materia.imprimir.php?id=49836> Acesso em 12 nov. 2009. 
127 Visita realizada no dia 03/12/2009, 16 horas.  
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diferentes entidades, estão acompanhadas de minucioso relatório de visitas 

elaborado por psicóloga, terapeuta ocupacional e assistente social.  

Foi constatada a existência de procedimentos investigatórios 

instaurados para apurar possíveis irregularidades relacionadas ao funcionamento de 

entidades e ao repasse de verbas do poder público municipal. Nesse sentido, as 

referências são o procedimento preparatório de inquérito civil 47/2009, instaurado 

por iniciativa do promotor de justiça, e o inquérito civil 52/2009.  

O plano terapêutico padrão, que o COMAD e a Promotoria pretendem 

que as entidades de recuperação de Franca atendam, está nos termos da 

Resolução n. 101, de 30 de maio de 2001, da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Essa resolução traz o regulamento 

técnico para o funcionamento das comunidades terapêuticas – serviços de atenção 

a pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas. 

Pela Promotoria foi proposto às entidades localizadas em Franca que, com prazo 

determinado, ajustem-se às normas da resolução. A única entidade que tinha 

assinado o termo de compromisso de ajustamento era a PRO-RE-A-VI, inclusive 

dispensando o prazo concedido.  

Nessa visita tomou-se conhecimento de documento oficial do COMAD, 

datado de 15 de julho de 2009, endereçado ao promotor de justiça e subscrito pela 

presidente, informa quais são as comunidades terapêuticas de Franca, sua 

localização e responsável128. A saber: 1) Comunidade Encontro com a Vida; 2) 

Associação Mão Amiga de Amparo Feminino – AMAFEM; 3) Comunidade 

Terapêutica Recompensa; 4) Associação Núcleo de Apoio Recuperação Vida – 

NAREV; 5) Associação Pro-Re-A-Vi – Projeto de Restaura-Ação de Vidas; 6) 

Desafio Cristão Nova Vida – DECNOVI; 7) Comunidade Sagrada Família – 

COSFAM; e 8) Centro de Recuperação de Alcoólatras de Franca – CEREA.  

Tomou-se conhecimento, também, de comunicação endereçada ao 

referido promotor de justiça pela então ex-presidente do COMAD, datada de 27 de 

novembro de 2009, informando que naquela data tinha perdido o cargo de 

presidente do COMAD. Informava a realização de reunião designada para eleição de 

nova diretoria, convocada anteriormente por conselheiro representante da Secretaria 

Municipal de Ação Social, que se candidatou como presidente e venceu o pleito.   

                                            
128 O documento foi juntado no inquérito civil 52/2009, fl. 320. Não consta o nome do responsável de 
duas entidades. 



105 

 

Não foi instituído o Programa Municipal Antidrogas (PROMAD), 

destinado à redução da demanda por drogas. Trata-se de objetivo primordial do 

COMAD.  

O PROMAD deve englobar drogas lícitas e ilícitas. Nesse sentido, a Lei 

considera redução da demanda como “o conjunto de ações relacionadas à 

prevenção do uso indevido de drogas, ao tratamento, à recuperação e à reinserção 

social dos indivíduos que apresentem transtornos decorrentes do uso indevido de 

drogas”129.  

Em síntese, por um lado o COMAD ainda não tem regimento interno e 

não cumpriu seu objetivo primordial de instituir o programa destinado à redução da 

demanda por drogas; por outro lado, fez constatações de irregularidades e acionou o 

Ministério Público, que investiga se existem irregularidades no funcionamento e no 

repasse de verbas às comunidades terapêuticas, e busca convencer essas 

entidades a espontaneamente (sem provocação do Poder Judiciário) cumprirem 

resolução da ANVISA130.   

Ao analisar o funcionamento dos Conselhos Municipais da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, Santos (2002, p. 11) apresenta proposição que é 

aqui aplicável:  

Cabe assinalar que a democracia participativa só terá credibilidade para a 
sociedade se for capaz de produzir resultados concretos, ou seja, se 
conseguir melhorar a qualidade de vida e o acesso a direitos do conjunto da 
população. Para isso, três perguntas são fundamentais para a elaboração 
da estratégia: quais são as propostas da sociedade civil para enfrentar os 
problemas identificados? O que o governo está fazendo para enfrentar 
esses problemas (orçamento projetado e executado, existência de 
indicadores de acesso e qualidade aos serviços públicos etc.)? Que 
estratégias serão adotadas para a sociedade (organizada ou não) tomar 
ciência desses problemas, fortalecer a atuação dos representantes da 
sociedade nos Conselhos e poder interferir na sua resolução? 

No que se refere especificamente à demanda por drogas ilícitas é 

fundamental que sejam definidas as propostas para sua redução; é fundamental 

planejar as ações e alocar os recursos necessários. O COMAD é o espaço 

designado para isso, nos termos da Lei Municipal n. 5.789/2002. Essa lei insere 

                                            
129 Art. 2º, par. 3º. 
130 Sobre a importância do Ministério na implementação das políticas públicas, entre outras 
publicações, menciona-se a edição n. 27, ano VI, da revista do Movimento do Ministério Público 
Democrático, toda ela dedicada ao tema. Ainda nesse sentido, registra-se a existência em Franca de 
audiência coletiva, realizada na última sexta-feira de cada mês no salão do júri, para cumprimento da 
medida de advertência sobre os efeitos das drogas, aplicada nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei 
11.343/2006. 



106 

 

Franca no esforço nacional de combate às drogas131 e na Política Nacional sobre 

Drogas, que define que a prevenção deve ser descentralizada nos municípios e, 

como orientação geral, estabelece que, “para tanto, os municípios devem ser 

incentivados a instituir, fortalecer e divulgar o seu Conselho Municipal sobre 

Drogas”. 

                                            
131 Art. 2º. 
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CONCLUSÃO 
 

A contribuição do exame da demanda por drogas ilícitas no contexto do 

desenvolvimento e das necessidades humanas é confirmar que o seu crescimento 

decorre da satisfação encontrada pelo consumidor e da não implementação de 

políticas orientadas para a redução. 

  

1 Demanda pressupõe a oferta e fundamenta o lucro.  

 

Tantos esforços e investimentos a nível mundial e nacional não 

conseguiram erradicar, muito além das drogas ilícitas, o comportamento que busca 

satisfação por meio do consumo de drogas.  

Números de 1996 indicam que o tráfico internacional de drogas ilícitas 

movimentava àquela época pelo menos 300 bilhões de dólares por ano. É muito 

dinheiro. E, claro, essa enorme movimentação financeira tem lastro na demanda, ou 

seja, nos consumidores.  

Em estimativa da ONU, relativa a 2007, o mercado das drogas ilícitas é 

de pelo menos 210 milhões de consumidores (5% da população mundial), dentre os 

quais 26 milhões são dependentes (0,6% da população mundial). No entanto, 

demonstrando a força desse mercado e números mais realistas, tem-se o exemplo 

dos Estados Unidos da América, que nos últimos 40 anos gastaram 2,5 trilhões de 

dólares na Guerra às Drogas, mas a demanda por drogas ilícitas só tem crescido por 

lá, havendo uma estimativa de 19,9 milhões de consumidores em 2009.  

Em Franca, a demanda é também elevada e crescente. Conquanto 

haja sensível intervenção policial contra consumidores e fornecedores, uma 

demanda com aquelas características é o que indica o depoimento de dependentes 

em recuperação e de profissionais da rede de tratamento à dependência. 

Reportagem especial confirma a facilidade em encontrar drogas ilícitas na cidade, 

também indicando a grande dimensão da demanda.  

Estamos diante de uma realidade tão avassaladora que 80,7% de uma 

amostra de futuros operadores do Direito são a favor da criminalização do porte para 

uso próprio, como resposta a uma demanda elevada e crescente, que, aliás, envolve 

parentes ou amigos de 61,4% deles. 
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2 A demanda se alicerça na satisfação. 

 

Um estado de carência das necessidades humanas causa um 

desconforto que impulsiona o indivíduo a buscar satisfação – e o consumo tem sido 

o meio mais utilizado nesse sentido: para cada uma das necessidades humanas 

encontra-se disponível um rol de produtos que são apresentados como meio de 

satisfazê-las. As drogas ilícitas fazem parte desse rol de produtos.  

Embasando a escolha do meio de satisfação existe um contexto em 

que a sugestão, a imitação e a empatia, isolada ou cumulativamente, tiveram 

influência. Fatores ambientais e fisiológicos interferem. A acessibilidade é um fator 

ambiental e a assimilação da droga pelo organismo (o barato) é um fator fisiológico 

que certamente favorece a demanda, na medida em que é a satisfação encontrada 

que a fundamenta. Mas é o indivíduo que se move em direção à demanda até o 

consumo; é ele que delibera e adere às influências; é ele que se convence ao 

mesmo tempo em que convence e é convencido de que se drogar é uma opção.  

Tornadas lícitas ou ilícitas, as drogas tendem a se constituírem 

mercadorias de elevada e crescente demanda porque proporcionam satisfação ao 

consumidor. E essa satisfação vai além do prazer proporcionado pela alteração do 

estado de consciência. Estudo do início da década de 1970 já indicava isso sob a 

perspectiva do comportamento desviante. Por exemplo, a demanda por drogas 

ilícitas reforçava a estima daqueles que conseguiam drogas ilícitas para o consumo 

em grupo – esses eram admirados porque tinham contato com traficantes e porque 

tinham coragem de enfrentar o risco de ser flagrado pela polícia. Sob a perspectiva 

do comportamento de risco, a conclusão é a mesma: estudo constatou prazer 

intenso decorrente do risco.  

Os dependentes em recuperação entrevistados também confirmam que 

a satisfação do consumo de drogas ilícitas vai além da alteração do estado de 

consciência, já na fase de iniciação. Eles falam que a “curiosidade” os motivou; que 

um amigo ou a vontade de fazer parte de um grupo os influenciou. Assim, dão a 

entender que buscavam a “alegria” daqueles que viam fumando maconha; que 

buscavam integrar-se aos grupos de interesse; que buscavam desafiar o perigo 

(“dizem que isso mata...”). Buscar alegria é aliviar-se do desconforto de um estado 

de tristeza; correr riscos é um exercício de coragem; não decepcionar os amigos, 

equiparar-se a eles, indica a importância que é atribuída a eles e ao status de 
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permanecer com eles. Assim, o consumo de drogas ilícitas também é meio para 

satisfazer a curiosidade, demonstrar coragem, alcançar prestígio e aliviar a tristeza e 

tantas outras sensações desagradáveis. 

A dependência – em si mesma um risco – acomete apenas a minoria 

dos consumidores. É uma realidade tida por eles como distante, mesmo quando 

presente. O que passa a motivá-los é a renovação do prazer e do alívio, até que se 

instala o descontrole. 

Nota-se presente o padrão proposto por Maslow. Sentindo-se satisfeito 

em suas necessidades fisiológicas, o indivíduo busca proteção; sentindo-se 

protegido, busca afeição e amizade; sentindo-se incluído socialmente, busca 

prestígio e auto-respeito; sentindo seu ego satisfeito, busca tornar-se mais e mais 

aquilo que se imagina capaz de ser.  Porém, a satisfação por meio do consumo 

nunca é completa, nem duradoura. A insatisfação, sob o império das necessidades 

precedentes, é uma constante e é crescente. O consumo ilude, dá a sensação de 

atalho na busca de satisfação, de muleta para a árdua caminhada que é viver sob o 

ritmo competitivo e veloz das sociedades modernas. Consumir drogas ilícitas, como 

proposto por Freud, é “medida paliativa” que indica a grandeza da insatisfação e a 

pequenez da conscientização. Nessas drogas e no entorno delas o indivíduo acaba 

se satisfazendo com a proteção, a inclusão, a estima e a auto-realização 

encontradas. Encontra satisfação imediata, acessível; encontra prazer, alívio. É uma 

satisfação artificial, efêmera; logo emerge o estado de carência que se quer afastar 

– ou outro novo. Em vez de substituir o meio de satisfação, reconhecer o equívoco 

de tê-lo escolhido, a alternativa encontrada pelo mecanismo de recompensa é 

aumentar a dose, migrar para uma droga mais potente, misturar. 

 

3 Repressão não reduz a demanda.  

 

Existem sinais evidentes de que nas sociedades modernas, fundadas 

no consumo e no lucro, a proibição tão somente e a repressão que dela decorre têm 

estimulado o aumento da demanda por drogas ilícitas, além da corrupção.  

A força da lei como meio de contenção do comportamento de 

demandar drogas ilícitas é mitigada pela força da insatisfação e pela satisfação 

encontrada. Além disso, as drogas lícitas reforçam a cultura da busca de satisfação 

por meio da alteração do estado de consciência. O lícito e o ilícito interagem. Ocorre 
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o mesmo em relação aos jogos de azar: as loterias oficiais os estimulam, inclusive 

com o argumento de financiar políticas públicas, mas a demanda por jogos ilegais 

movimenta um mercado altamente lucrativo, apesar da proibição e até mesmo em 

decorrência dela.  

Em um século de política de proibição, muito foi feito para controlar as 

drogas. Não foi por falta de iniciativas (radicais, algumas vezes) que se chegou ao 

estágio atual.  

Ao longo do tempo, medidas contrárias à dignidade da pessoa humana 

e às liberdades civis foram reformadas. A dependência passou a ser reconhecida 

como doença e o seu tratamento, direito; portar drogas ilícitas para o próprio 

consumo não é mais conduta punível com prisão. Constata-se uma tendência de 

abrandamento. Holanda, Canadá, México, Portugal e Argentina são exemplos de 

países que se orientam nesse sentido, sendo Portugal uma referência de 

descriminalização (do porte de drogas ilícitas) com redução da demanda.  

Se considerarmos que o Brasil, de 1970 até o momento presente, 

frente ao porte ilegal de drogas ilícitas para uso próprio, passou da prisão à 

aplicação de medidas tão somente educativas, poderemos incluí-lo entre os países 

que já se convenceram de que a radicalização não resolve. Existe o debate da 

descriminalização e, além disso, observa-se tendência de abrandamento da pena e 

do regime de cumprimento da pena em relação aos fornecedores usuários 

(fornecem para o uso em grupo), fornecedores dependentes (fornecem para manter 

o próprio vício) e pequenos fornecedores (não vinculados a organizações 

criminosas). Essa tendência decorre da incômoda superlotação dos presídios. Aliás, 

a firme repressão ao tráfico de drogas engrossa a população carcerária, mas a 

demanda continua crescendo, no interior dos presídios e nas cidades.  

Dado interessante da amostra de dependentes entrevistados refere-se 

ao efeito da repressão sobre a demanda por drogas ilícitas: mais a estimula do que 

inibe. 

 

4 É preciso implementar políticas orientadas à redução da demanda.  

 

Como controlar as drogas ilícitas? A melhor resposta a essa pergunta 

parece ser: reduzir a sua demanda. E como conseguir isso? Como tornas as drogas 
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ilícitas cada vez menos escolhidas como meio de satisfação? Por meio da 

implementação de políticas que tenham essa finalidade.  

Direito humano internacional e objetivo nacional destinado ao 

“incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos”, o 

desenvolvimento é incompatível com uma demanda elevada e crescente por drogas.  

Uma demanda assim indica desvio do rumo do desenvolvimento. Prisões 

abarrotadas de fornecedores e consumidores de drogas ilícitas não indicam que o 

desenvolvimento está sendo construído, mas, o inverso, principalmente quando se 

nota que tais drogas estão cada vez mais acessíveis e que as ruas continuam 

abarrotadas de consumidores e de fornecedores.  

É fundamental equilibrar a aplicação dos mecanismos à disposição do 

Estado, compatibilizá-los à ordem jurídica e destiná-los ao controle do problema. No 

caso do Brasil, trata-se de – pelo menos – implementar a Política Nacional sobre 

Drogas (PND) no que ela tem de mais promissor e tem sido mais preterido, que é a 

prioridade à prevenção, a garantia de tratamento adequado à dependência, e a 

recuperação e reinserção social dos dependentes. Ou seja, o Brasil dispõe de uma 

política direcionada à redução da demanda por drogas ilícitas que não foi ainda 

efetivamente implementada.  

A mudança de comportamento do consumidor de drogas em geral, e 

das ilícitas em especial, tem que ser favorecida pela sociedade e buscada pela 

administração pública. Essa mudança não ocorre na inércia, mas a partir de ações 

planejadas e coordenadas, comprometidas com a criação de alternativas e com a 

conscientização, muito mais do que com a imposição da força.  

Conscientização fortalece a razão diante da emoção. A informação – 

uma das formas de conscientizar –, se bem feita acaba influenciando, em dado 

momento, a deliberação em busca de alívio ou prazer, indicando alternativas mais 

saudáveis e perenes que as drogas. Efetivamente informado, o indivíduo estará 

mais bem preparado tanto para não entrar quanto para sair das drogas, lícitas ou 

ilícitas, bem como para manter o controle em relação a elas. O Marketing Social é 

disciplina que tem mecanismos para cooperar nesse sentido. Tem alcançado 

resultados promissores contra a demanda por tabaco, por exemplo. Aliás, o 

Marketing tem alcançado inegável sucesso na mudança de atitudes e de 

comportamentos ao longo de sua história. Por que não funcionaria com finalidade 
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social o que funciona muito bem com finalidade empresarial? Se a iniciativa privada 

almeja o lucro, também os governos o almejam, em proveito de toda a sociedade. 

Criar alternativas que efetivamente se rivalizem com as drogas ilícitas 

também é fundamental. Nota-se um espaço quase inexplorado nesse sentido. 

Faltam oportunidades que estimulem indivíduos em situação de risco, em especial 

crianças e adolescentes, a não escolherem as drogas como meio de satisfação. O 

mesmo pode ser mencionado em relação ao tratamento da dependência – outro 

pilar da redução da demanda. É preciso tornar acessível um tratamento de 

qualidade, que compreenda a reinserção social. O dependente submetido a um 

tratamento adequado é um consumidor a menos, além de estímulo para que outros 

procurem tratamento ou que outros, na fase de iniciação ou ainda não, diminuam o 

consumo ou deixem de consumir.  

A demanda por drogas ilícitas indica insatisfação que o 

desenvolvimento precisa reverter e dispõe dos meios para fazê-lo. 

 

5 O desenvolvimento é construído no município, por meio da 

implementação de políticas públicas. 

 

Tomando a PND como modelo, se as ações dela decorrentes 

interferirem na demanda por drogas e ensejarem a sua redução, tem-se o território 

do município como área de intervenção e de mensuração – ou constatação dos 

resultados. A PND reconhece expressamente a importância estratégica do município 

na sua implementação, cujo sucesso, assim como o de qualquer política pública, 

depende da capacitação, articulação, interação e comprometimento dos atores 

locais, especialmente dos agentes públicos. Vinculados à esfera federal, estadual ou 

municipal, eleitos, concursados ou nomeados, os agentes públicos personificam os 

entes estatais, outorgam-lhe dinâmica. 

No caso de Franca, município centro de região, embora a demanda por 

drogas ilícitas seja elevada e crescente, o COMAD ainda não conseguiu instituir o 

Programa Municipal Antidrogas (PROMAD), destinado especificamente ao 

desenvolvimento das ações de redução da demanda por drogas. Por outro lado, 

atuou recentemente de modo a buscar a adequação das comunidades terapêuticas 

locais a uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

fazendo vistorias e encaminhando os respectivos relatórios ao Ministério Público. 
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Essa atuação aguçou divergências internas e nova diretoria foi eleita. No entanto, 

constitui precedente que atesta a importância do COMAD e do Ministério Público na 

implementação da PND. Em futuro próximo é plenamente factível que Franca e 

região possam dispor de comunidades terapêuticas (espaço essencial para 

tratamento e recuperação de dependentes) que atendam à regulamentação e 

possam aprimorar a qualidade de sua prestação de serviços. Nessa linha de 

raciocínio, é plenamente factível, também, que se consiga articular prevenção, 

tratamento, recuperação e reinserção social em iniciativas efetivamente 

comprometidas com a redução da demanda por drogas ilícitas.  

Um dos alicerces da PND é o rigor metodológico que as ações voltadas 

ao controle do problema das drogas devem ter. Elas devem orientar-se em estudos, 

pesquisas e avaliações, mesmo porque a redução da demanda por drogas ilícitas 

não é uma busca a qualquer preço. Para que efetivamente ocorra, tem que 

embasar-se em estudos e planejamento, ser implementada cuidadosamente, em 

harmonia com a ordem jurídica vigente, e se sustentar tão somente nos resultados 

que apresente, inclusive em termos de diminuição dos índices de criminalidade e 

aumento da paz social. 
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APÊNDICE 
 

QUESTIONÁRIO AOS QUINTANISTAS DE DIREITO 

 

Fundamentos metodológicos 

 

Entendeu-se necessária a coleta de dados que indicassem a opinião 

predominante em coletividade de pessoas que representasse peso opinativo sobre a 

política criminal para os consumidores de drogas ilícitas.  

A categoria escolhida foi a dos estudantes de direito. Considerando o 

debate em torno da referida política, existe particular interesse em conhecer a 

opinião dos futuros operadores do direito sobre aspectos fundamentais do tema.  

Em razão das vantagens de localização e cooperação foi escolhido o 

universo da Faculdade de Direito de Franca.  

Evidentemente que se pretendeu alcançar apenas uma amostragem 

das opiniões. Entendeu-se que a coleta das opiniões dos alunos de uma sala de 

aula era suficiente para atender à finalidade da pesquisa de campo: basicamente 

conhecer a relação de proximidade com usuários de drogas ilícitas e a opinião 

majoritária sobre a causa de atração do usuário, a criminalização de sua conduta e a 

pena mais adequada.  

O instrumento de coleta de dados que melhor se ajustou à presente 

pesquisa foi o questionário – “instrumento de coleta [...] constituído por um série de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador” (MARCONI & LAKATOS, 1996, p.74). Na análise das vantagens e 

desvantagens desse instrumento, as vantagens se destacaram, oferecendo ampla 

margem de confiabilidade e maior agilidade à coleta. “Possui a vantagem de os 

respondentes sentirem-se mais confiantes, dado o anonimato, o que possibilita 

coletar informações e respostas mais reais” (CERVO & BERVIAN, 1983, p. 159). 

Imaginou-se um questionário que fosse curto (no máximo cinco 

perguntas) e de simples resposta (perguntas fechadas). Quanto ao conteúdo, 

procurou-se coletar opiniões sobre o principal motivo que levam as pessoas a 

experimentar drogas ilícitas, a criminalização do porte de drogas ilícitas para uso 

próprio de portador que não seja viciado e, para aqueles que opinassem pela 

criminalização, quais as punições mais adequadas. Procurou-se obter informação 
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sobre o sexo do respondente e a sua relação de proximidade com usuário de droga 

ilícita (parente ou amigo).  

 

Elaboração do questionário e pré-teste 

   

Seguindo os parâmetros traçados, elaborou-se um questionário com 

cinco perguntas fechadas para coletar a opinião de estudantes do quinto ano da 

Faculdade de Direito de Franca sobre aspectos relacionados ao uso de drogas 

ilícitas. A saber: 

Você é do sexo feminino (   )  ou masculino (   ) ? 

Você tem algum parente ou amigo(a) que faz uso de droga ilícita 

(maconha, cocaína, crack, ecstasy etc)? 

  (   ) sim  (   ) não 

Em sua opinião, qual é a causa que mais contribui para levar alguém a 

experimentar drogas ilícitas?  

(   ) curiosidade  (   ) imitação  (   ) busca de liberdade  (   ) rebeldia   

(   ) o uso de drogas lícitas  (   ) facilidade em encontrá-la 

Em sua opinião, o porte de drogas ilícitas para o uso do próprio 

portador deve ser punido? 

(   ) sim  (   ) não  

Se respondeu sim à pergunta anterior, que punição ou punições 

deveriam ser aplicadas? 

(   ) prisão  (   ) multa  (   ) advertência   (   ) internação  

(   ) tratamento, mesmo não havendo vício    

(   ) tratamento, apenas em caso de vício  

  

Foi avaliada como relevante a realização de um pré-teste. “A análise 

dos dados, após tabulação, evidenciará possíveis falhas existentes” (MARCONI & 

LAKATOS, 1996, p. 76). 

No final da tarde do dia 2 de junho de 2009, em repartição do Ministério 

Público, foi solicitada a cooperação de 10 pessoas, sendo 6 classificados como 

estudantes de direito e 4 como funcionários. Todos concordaram em preencher o 

questionário e o fizeram sem ser identificados. Gastaram, em média, cinco minutos 

para responder. 
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O pré-teste se mostrou válido. 

Faltaram as instruções para o respondente. Essas deveriam ter sido 

impressas no início, antes das perguntas: Por favor, leia atentamente todas as 

perguntas; só depois comece a responder. No final deveria ter sido mencionada a 

finalidade da pesquisa (exclusivamente acadêmica) e o agradecimento pela 

cooperação.   

A questão 3 não foi respondida como esperado por dois respondentes 

do grupo funcionários e em um do grupo estudantes. Eles assinalaram mais de uma 

causa. Concluiu-se que a questão precisava ser complementada com o acréscimo: 

“escolha apenas uma – aquela que, em sua opinião, mais contribui”.  

A questão 5 não foi respondida como esperado por um dos 

respondentes do grupo funcionários, que respondeu “não” à questão 4 e respondeu 

a questão 5. Concluiu-se que a questão precisava ser reelaborada, porque a 

resposta comentada revelava opinião no sentido de que o portador de droga ilícita 

não fosse punido, mas que merecesse atenção do Estado: deveria ser advertido 

(presume-se que para ser convencido a não mais usar droga); se fosse viciado 

deveria ser submetido a tratamento. A falta de opção para expressar esse tipo de 

opinião poderia influenciar o respondente a opinar pela punição, por exemplo. A 

solução que pareceu mais acertada foi delimitar a questão 4 (portador não viciado) e 

vincular a questão 5 a apenas uma opção, igualmente à questão 3.  

Aspectos que mereceram correção na questão 5 foram os seguintes: a 

opção “tratamento” deveria ser complementada por “tratamento forçado”, para que 

fosse destacada como punição; a opção “internação” é uma espécie de tratamento, 

e deveria ser excluída; a opção “prestação de serviços à comunidade”, que não 

constou, deveria ser incluída.  

Com as modificações (destacadas aqui em negrito, não no original), o 

questionário ficou assim: 

 

QUESTIONÁRIO INTERDISCIPLINAR (*) 

 

Leia atentamente a todas as perguntas; só depois comece a respondê-

las. 

Você é do sexo feminino (   )  ou masculino (   ) ? 
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 Você tem algum parente ou amigo(a) que faz uso de droga ilícita 

(maconha, cocaína, crack, ecstasy etc)? 

(   ) sim  (   ) não 

Em sua opinião, qual é a causa que mais contribui para levar alguém a 

experimentar drogas ilícitas? Escolha apenas uma – aquela que, em sua opinião, 

mais contribui.  

(   ) curiosidade  (   ) imitação  (   ) busca de liberdade  (   ) rebeldia   

(   ) o uso de drogas lícitas  (   ) facilidade em encontrá-la 

Em sua opinião, o porte de drogas ilícitas para uso do próprio portador 

(não viciado) deve ser punido? 

(   ) sim  (   ) não  

Se respondeu sim à pergunta anterior, que punição deveria ser 

aplicada? Escolha apenas uma – aquela que, em sua opinião, é a mais adequada. 

(   ) prisão    (   ) multa    (   ) advertência   (   ) tratamento forçado  

(   ) prestação de serviços à comunidade 

 

(*) Esta pesquisa tem finalidade exclusivamente acadêmica. Muito 

obrigado por sua cooperação. 

 

O questionário foi respondido sem a presença do entrevistador, que 

lançou mão de colaborador para tanto. Ao colaborador (Fabrício Borges de Gouveia) 

foram dadas instruções sobre como proceder, sendo as seguintes: 1) solicitar a 

cooperação da classe durante intervalo de aula, informando que o questionário se 

destinava a um trabalho acadêmico; 2) não revelar, antes de recolhida todas as 

respostas, a pessoa que encomendou a pesquisa (aluno do curso de mestrado em 

Desenvolvimento Regional da Uni-FACEF); 3) assegurar a seriedade da coleta, não 

permitindo brincadeiras que pudessem contaminar o resultado. 

 

QUADRO DE RESULTADOS 

  

Tabela de freqüências 
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Statistics

57 57 57 57 57

0 0 0 0 0

Valid

Missing

N
SEXO USOPROX CAUSAUSO PUNIÇÃO PENA

 

 

1ª pergunta do questionário  

 

SEXO

32 56,1 56,1 56,1

25 43,9 43,9 100,0

57 100,0 100,0

Feminino

Masculino

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

2ª pergunta  

 

USOPROX

35 61,4 61,4 61,4

22 38,6 38,6 100,0

57 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

3ª pergunta  

CAUSAUSO

19 33,3 33,3 33,3

16 28,1 28,1 61,4

8 14,0 14,0 75,4

7 12,3 12,3 87,7

3 5,3 5,3 93,0

4 7,0 7,0 100,0

57 100,0 100,0

Curiosidade

Imitação

Liberdade

Rebeldia

Lícitas

Facilidade

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  

 

4ª pergunta 
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PUNIÇÃO

46 80,7 80,7 80,7

11 19,3 19,3 100,0

57 100,0 100,0

Sim

Não

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

  

 

5ª pergunta 

PENA

9 15,8 15,8 15,8

5 8,8 8,8 24,6

7 12,3 12,3 36,8

9 15,8 15,8 52,6

27 47,4 47,4 100,0

57 100,0 100,0

Não pune

Prisão

Multa

Tratamento

Serviços

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ANEXO 


