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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na 

modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o 

Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância 

(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de 

ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo 

integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Prezado aluno

Seja bem vindo à disciplina Política Pública Antidrogas – responsabilidade 

compartilhada.

As drogas acompanham o homem desde os mais remotos tempos, 

são inúmeros os registros do uso de diversas substâncias na literatura 

contemporânea, encontrados nos relatos históricos da trajetória da 

humanidade.

Muito tem sido dito, a respeito do “problema” drogas.

A disciplina, Política Públicas sobre Drogas, tem a pretensão de apresentar 

alternativas sob a ótica da responsabilidade compartilhada. E isso não é algo 

abstrato, é ação concreta e possível. Vamos demonstrar que em política 

pública o que conta, o que faz a diferença, é o cidadão.

Política Pública é o estabelecimento de metas, mas, com a garantia dos 

meios necessários que possibilitem sua execução. 

O conteúdo aqui apresentado com certeza não será inédito, inédita será a 

forma como esse tema será abordado.

Lembre-se sempre, a sociedade, mais do que vitima das drogas, é a solução.

Professores

Jônatas Davis de Paula
Guilherme Azevedo do Vale 
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Aula 1 – Responsabilidade Compartilhada

Ao longo de nossas aulas, vamos demonstrar que o objetivo de 

uma política pública, é semelhante ao da construção de uma 

ponte, o objetivo de ambas é transpor. Ao ser erguida por sobre 

o rio da realidade, partindo de onde se está, da situação atual, 

mas com destino a outra margem, produzindo a mudança para a  

sociedade que todos almejam.

1.1 Introdução
Geralmente quando se fala de política pública, somos remetidos a sentimen-

tos de descrédito e até mesmo de aversão. Imaginando que política pública 

é aquilo que é feito por tecnocratas ou políticos profissionais, que não nos 

diz respeito. E isso é um grande equívoco.

Abordaremos aqui o tema “Política Pública” sob a ótica da responsabilidade 

compartilhada. Não com a visão de que o estado abre mão de parte de suas 

responsabilidades em detrimento do cidadão, mas que a sociedade assume 

para si, o compromisso de participar ativamente na formulação e implanta-

ção de uma política sobre drogas no Brasil.

Quando falamos de políticas públicas, não 

estamos falando de projetos de governos, 

mas de ações eficazes, eficientes, efetivas e 

permanentes do Estado, compreendido aqui 

como: União, Estados e Municípios.

Preocupa-nos também quando ouvimos jo-

vens usando a expressão “não dá nada”, o 

que fazer?

Na busca das respostas nos deparamos com 

o primeiro grande desafio, a ser enfrentado 

nas questões sociais da sociedade contempo-

rânea, o individualismo. As pessoas preferem não se preocupar com o que  

o outro está fazendo, para não ter que se incomodar com o que pode vir a 

acontecer com o ele. 

Figura 1.1: Construindo pontes
Fonte: www.avivcomunicacao.com.br



Esta é a proposta dessa disciplina, discutirmos e encontrarmos juntos o que 

fazer, e mais, como fazê-lo. 

1.2 A definição de política pública
Podemos definir política pública, como sendo as ações conjugadas desenvol-

vidas pelo Estado, nas suas três esferas do poder público, federal, estadual e 

municipal, com o objetivo de atender as demandas de determinados setores 

da sociedade. Podendo ocorrer em inclusive em parceria com as organiza-

ções não governamentais e/ou iniciativa privada.

E  interpretar demanda em política pública como o desejo ou a necessidade 

de se obter  um bem ou serviço. Afirmando assim, que a demanda é quem 

influencia a oferta, ou seja, é quem determina o movimento da oferta. (con-

ceito que abordaremos mais a frente)

Alguns especialistas chegam a afirmar exisir três categorias de demandas: 

•	 As novas - que resultam do surgimento de novos problemas ou atores políticos;

•	 As recorrentes - que decorrem de problemas mal resolvidos ou não re-

solvidos;

•	 As reprimidas - constituidas por falta de decisão.

Os governos quando formulam políticas públicas, além de identificar os de-

sejos e as necessidades da população, avaliam também os valores que nor-

teiam aquela sociedade. 

Mas a que valores nos referimos? Nos referimos aos valo-

res vigentes na sociedade contemporânea e globalizada, que 

são: o individualismo, o imediatismo, o consumismo e a com-

petição.

Vejamos aqui, alguns exemplos de trajetórias que podem 

percorrer algumas propostas de políticas públicas:

Aquelas impostas de cima para baixo, sem levar em conside-

ração os interesses e as necessidades da sociedade,  oriundas 

da cabeça de um tecnocrata iluminado. (veja figura 1.2)

Para ilustrar minha linha de 
raciocínio, sugiro que você 
acompanhe a exibição do 

clip da musica “Classe Média 
de Max Gonzaga e Banda 
Marginal. www.youtube.

com/watch?v=KfTovA3qGCs. 
Observe que no refrão da 

música, Max, usa a expressão 
“não tô nem aí”.., uma alusão 
ao comportamento que grande 
parte da sociedade tem frente 

as questões sociais. E  completa 
...toda tragédia só me importa 

quando bate à minha porta”. O 
problema sempre é do outro.

Figura 1.2: Hierarquia
Fonte: http://www.google.com.br
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Ex.: O confisco da poupança e outros depósitos bancários, no Governo do 

Ex-Presidente Fernando Collor de Mello, protagonizado pela então ministra 

da Fazenda Zelia Cardozo de Mello.

Outra forma de como as políticas públicas podem ser decididas, são aquelas 

medidas adotadas na calada da noite, servindo a interesses escusos, ou para 

atender determinado grupo.

Ex.: Os mais velhos vão lembrar muito bem, quando todos nós proprietários 

de veículos automotores, fomos obrigados a comprar estojos de primeiros 

socorros, para que em uma eventualidade de acidente de trânsito, pudésse-

mos usar esparadrapos e mercuriocromo. Quando todos sabemos e somos 

orientados, "em caso de acidente, solicite o resgate, chame o bombeiro, a 

policia e os paramedicos. Não ponha a mão!"

Figura 1.3: Negociata 
Fonte: http://www.google.com.br

Apresentamos alguns exemplos de como as coisas não deveriam acontecer, 

mas, então, como devem acontecer? Com a participação popular através do 

seu engajamento, com a comunidade sendo sensibilizada e  informada ade-

quadamente. Obviamente é um caminho mais longo e difícil inicialmente, 

mas que na prática tem demosntrado ser o mais eficás.

(Para entender aquele conceito do fluxo entre demanda e oferta que citei 

anteriormente veja figura 1.4 abaixo):

Sabemos então, que as políticas públicas se estabelecem baseadas em evi-

dencias, (nas demandas), porem que as evidencias subsidiam mas não de-

terminam as políticas, os valores sociais sim. E que os valores hoje são o 

individualismo, o imediatismo, o consumismo e a competição.

e-Tec BrasilAula 1 – Responsabilidade Compartilhada 15



As políticas se estabelecem baseadas em evidências

OBS: As evidências subsidiam mas não determinam 
políticas, os valores sim

Necessidades 
da

população

Valores 
da

população 

Individualismo
Imediatismo
Consumismo
Competição

Políticas

Evidências

Figura 1.4: Demanda  x Oferta
Fonte: Palestra Políticas Publicas Jônatas Davis de Paula

Que nas trajetórias de formulação destas políticas elas podem não atender 

os interesses sociais, quando formularmos propostas de políticas públicas 

é necessário no processo de implementar, implantar e avaliar levarmos em 

conta, os valores da sociedade expressos em cada um dos seus setores e o 

nível de engajamento da sociedade.                                                                                                             

1.3 Os setores envolvidos
Em uma análise superficial poderíamos dizer que a sociedade divide-se em 

três setores, sob um raciocínio simplista que fragmenta algo que é tão com-

plexo e dinâmico quanto à sociedade.

Gerando assim, compreensões equivocadas como as que atribuem ao ter-

ceiro setor um espírito altruísta, ao segundo setor uma postura egoísta e ao 

primeiro setor uma conduta questionável.

O conceito de Setor é composto por aspecto particular de um conjunto de 

atividades, esfera ou ramo de atividade que tem sido usado para a descrição 

de suas estruturas e dinâmicas.
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Vamos conhecer então, o que denominamos os três setores envolvidos.

Primeiro Setor: é chamado de Estado, composto pelas organizações e en-

tidades que representam o governo, tanto no âmbito municipal, estadual e 

federal. 

Segundo Setor: é chamado de Privado, formado pelo conjunto das Empre-

sas Privadas, que são organizações de direito privado e que atuam com fins 

lucrativos. 

Terceiro setor: é utilizado para nos referirmos à Sociedade Civil Organiza-

da, formada por organizações de direito privado e sem fins lucrativos, que 

geram bens e serviços de caráter público.

Para que possamos avançar na compreensão dos setores envolvidos é preci-

so desenvolver uma forma de pensamento que distingue, mas não separa; 

que amplia e não reduz; que vislumbra, sem necessariamente delimitar; que 

relaciona, ao invés de isolar; que aprecia, ao invés de definir.

Em diversas ocasiões estaremos citando um destes setores: o Estado, Institui-

ções ou Organizações Governamentais – (OGs), as Empresas Privadas (EPs), ou 

as Organizações Não Governamentais (ONGs).  Quando no referimos a Socie-

dade, estamos nos dirigindo ao conjunto maior, composto pelos três setores.

1.4 Modalidade de Políticas Públicas
Abordaremos aqui alguns tipos de políticas, para que possamos definir  a 

estratégia a ser empregada quando da formulação e implementação de uma 

política pública. Veja os  critérios que podem ser empregados.

•	 Quanto à natureza ou grau da intervenção:

– ESTRUTURAL – buscam interferir em relações estruturais como renda, em-

prego, propriedade etc.Ex.: Vale transporte

– CONJUNTURAL OU EMERGENCIAL – objetivam amenizar uma situação 

temporária, imediata. Ex.: Cota para negros nas universidades públicas.

e-Tec BrasilAula 1 – Responsabilidade Compartilhada 17



•	 Quanto à abrangência dos possíveis benefícios:

– UNIVERSAIS – para todos os cidadãos. Ex.: Sistema Único de Saúde – SUS

– SEGMENTAIS – para um segmento da população, caracterizado por um 

fator determinado (idade, condição física, gênero etc.) Ex.: Acessibilidade 

para pessoas de necessidades especiais.

– FRAGMENTADAS – destinadas a grupos sociais dentro de cada segmento.

Ex.: Pré-natal para adolecentes grávidas.

•	 Quanto aos impactos que podem causar:

– DISTRIBUTIVAS – visam distribuir benefícios individuais; costumam ser ins-

trumentalizadas pelo clientelismo. Ex.: Programa Bolsa Familia;

– REDISTRIBUTIVAS – visam redistribuir recursos entre os grupos sociais: bus-

cando certa equidade, retiram recursos de um grupo para beneficiar outros, o 

que provoca conflitos. Ex.: Cota para baixa renda em  universidades privadas;

– REGULATÓRIA – visam definir regras e procedimentos que regulem com-

portamento dos atores para atender interesses gerais da sociedade; não vi-

sariam benefícios imediatos para qualquer grupo. Ex.: Os mecanismos de 

controle estabelecidos pela ANVISA - RDC

É necessário, em relação a cada tipo de política, verificar quais são as estraté-

gicas em determinadas conjunturas. Quando avaliamos as políticas, públicas 

sobre drogas no Brasil, observamos que sua caracteristica singular, é a de  

transitar por várias modalidades.Quanto a natureza e o grau de intervenção, 

quanto a abrangência como aos impactos.

Outra característica que chama a atenção nas Políticas sobre Drogas é que 

ela,  não é para as drogas. É para o conjunto da sociedade e para as diferen-

tes demandas sociais, sejam elas para a família, escola, trabalho, lazer enfim 

por todos os elementos que compõem a vida em sociedade.
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Resumo
Nossa primeira aula foi de apresentação ao tema Políticass Públicas, estamos 

construindo as bases onde serão erguidos os alicesces de nossa ponte. Tive-

mos contato com a definição e apreciamos alguns modelos que possibilita-

rão uma melhor compreenção da dinâmica que envolve a trajetória de uma 

políticas pública.

Atividades de aprendizagem
•	 Assista o documentário entitulado “A história das coisas” versão bra-

sileira – video blog, ele não trata da temática de drogas, mas, sobre o 

comportamento social e tem tudo haver com o que vimos nesta aula e 

abordaremos nas proximas.

 www.videolog.tv/video.php?id=353307
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Aula 2 – Avaliando Políticas Públicas 
Setoriais

Nesta aula, abordaremos o conceito política pública, ou seja, va-

mos aprender a trabalhar com aquilo que a gente entende: com 

uma ideia ou noção, com a representação de uma realidade. Como 

o engenheiro que necessita conhecer o solo e o curso do rio, para 

edificar a ponte.

A expressão políticas públicas é polissêmica, ou seja, tem vários sentidos. A 

origem vem das ciências sociais e políticas e o tipo ou modelo de estado que 

determinará, em parte, o seu conceito.

O neoliberalismo econômico é contrário as políticas públicas de cunho 

social, por defender o princípio da não intervenção do estado no mercado, 

os regimes totalitários são avessos a participação popular, pois essa é 

cerceada para que não haja massa crítica, entretanto, as políticas públicas 

vão além do social, mas todas visam à coletividade.

Figura 2.1: Políticas públicas
Fonte: www.relampagoturmab1.blogspot.com.br

As políticas públicas são mais aceitas em estados democráticos e 

institucionalmente fortes, ganhando muitos espaços nas constituições que 

garantem direitos civis e sociais, como a constituição brasileira de 1988, 

conhecida como “Constituição Cidadã”. 

Políticas públicas não podem ser confundidas com planos e programas de 

governos, pois uma política pública de Estado poderá ser constituída por 

diversos programas e ou planos dos governos.



Políticas públicas são os programas de ação governamental que visam 

coordenar os meios à disposição do estado e as atividades desenvolvidas 

pela iniciativa privada e/ou sociedade civil organizada, para a realização de 

objetivos relevantes e politicamente determinados (DALLARI, 2002, p. 241).

2.1 Políticas Públicas e o Controle Social
As Políticas Públicas surgem como necessidades em resposta aos problemas 

sociais. Devem refletir, portanto, soluções às necessidades identificadas na 

vida coletiva, nas suas diversas áreas: educação, saúde, trabalho, social, 

drogas, entre outras tantas. 

Paralelamente à identificação dos problemas e à formulação de políticas para 

solucioná-los, cabem ainda nesse processo sua regulamentação e controle.

A regulamentação das Políticas Públicas é papel dos governos, mas o seu 

controle pode ser, e deve ser exercido também por grupos sociais. 

 A regulamentação trata-se do estabelecimento de leis e normas com o 

intuito de controlar o comportamento dos membros do sistema, ou, em 

outras palavras, de exercer o poder sobre as pessoas a fim de nortear seu 

comportamento. 

Os meios de regulamentação podem ser variados: de leis e regras 

formais a orientações e sugestões informais; quanto mais 

regulamentada uma política menor é o conflito e maior 

é o controle sobre o comportamento, fatores estes que 

diminuem significativamente o problema em foco.

O controle pode ser desenvolvido por diversos atores sociais 

e uma das instancias para o exercício deste controle são 

os conselhos de controle social, outro conceito básico e 

importante de se compreender para quando atuarmos nas políticas 

públicas sobre drogas.

Atualmente, este termo é usado para nos referirmos à participação popular na 

formulação, deliberação e fiscalização das Políticas Públicas. Trata-se de um 

mecanismo de controle social sobre a ação do Estado (nos âmbitos municipal, 

estadual e federal), que oportuniza a participação pluri-representativa da 

sociedade civil organizada na esfera pública. No Brasil, os Conselhos de 

Controle Social foram criados a partir da Constituição de 1988, funcionando 

Figura 2.2: Conselhos
Fonte: grupogedis.blogspot.com.br
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como um espaço intermediário entre o estado e a sociedade civil organizada.

As Políticas Públicas, como já comentamos, são formuladas a partir da ação 

de diferentes atores sociais, governantes e não-governantes. Esses atores 

são participantes de diferentes redes.

Essa rede pode ser composta por: Políticos de diferentes partidos; 

Representantes do poder legislativo e judiciário; Representantes de conselhos 

e/ou entidades de classe; Representantes de setores específicos da sociedade; 

Representantes de diferentes grupos sociais da sociedade; Representantes 

de organizações não-governamentais.

Também é preciso considerar que o “cidadão comum” pode influenciar a 

agenda política, apresentando as reivindicações de uma determinada parcela 

da população, através de: movimentos sociais, campanha nos meios de 

comunicação de massa, cartas direcionadas ao governo, abaixo-assinados, 

entre outras formas de manifestação.

Mais um conceito importante é o de Público x Privado, pode-se perceber 

que na sua origem o termo público remete à esfera da coletividade, ao 

exercício do poder e à sociedade dos iguais. Em contrapartida, o privado se 

relaciona com as esferas particulares, à sociedade dos desiguais”. 

Na Grécia Antiga, o público era marcado pela liberdade de expressão das 

ideias e opiniões numa arena e as relações sociais eram consideradas relações 

entre iguais. Em contraposição, o privado estabelecia fronteiras privatizadas, 

colocando o foco nas necessidades individuais. Dessa forma, utilizamos o 

termo público para nos referirmos àquilo que é da ordem coletiva e que 

diz respeito à vida dos habitantes de forma geral. A esfera pública requer 

um investimento conjunto daqueles que formam uma mesma sociedade, 

superando o anonimato. O público demanda, desta forma, o reconhecimento 

das diferenças. Já o campo do privado nos remete a um círculo particular de 

relações restrito e íntimo. Já o Privado faz alusão àquilo que é resguardado 

em foro íntimo. Trata-se de um espaço reservado ao anonimato, à privacidade 

da vida cotidiana, aos interesses individuais e particulares.

Outro conceito relevante para a nossa temática é de Cidadania, que significa 

exatamente a participação na construção da sociedade. Conforme explica 

Guareschi (1999), na Grécia Antiga só era considerado cidadão aquele que, 

ativamente, contribuía com a construção da cidade, dando suas sugestões 
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e participando do processo de decisão e definição do seu planejamento. 

Naquela época, as discussões sobre os rumos da cidade aconteciam em 

praça pública (nas chamadas ágoras) e a expressão do pensamento era livre 

e desejada.

Por isso, o significado de cidadania está diretamente ligado à ação e ao 

exercício da palavra e dos direitos, momento este em que o indivíduo 

assume sua parcela de responsabilidade pelos processos de construção e de 

manutenção da sociedade em que vive.

2.2 Avaliando Políticas públicas setoriais
Na aula anterior, avaliamos tecnicamente alguns critérios para a formulação 

e implementação de políticas públicas, gostaríamos agora de nos debruçar 

sobre casos concretos para entendermos esses conceitos.

Por exemplo, quando falamos que as políticas públicas se estabelecem 

baseadas em evidencias, (nas demandas), mas que as evidencias subsidiam, 

porem não determinam as políticas, os valores sociais sim. O que isto quer 

dizer?

Vejamos alguns exemplos nas políticas de atenção a saúde.

O Brasil é referência internacional com o programa nacional de imunizações 

ou “programa de cobertura vacinal”, concebido em 1973, realiza desde 

então anualmente a campanha de vacinação. O Ministério da Saúde 

consegue a marca invejável de 95% 

das crianças brasileiras vacinadas 

com a erradicação de doenças como 

a poliomielite e a varíola. Independe 

de quem é o Ministro da Saúde ou o 

Secretario Estadual ou o Municipal a 

vacinação acontece a 39 anos 

ininterruptos.

No entanto, quando avaliamos as políticas de combate a fome e a pobreza, 

em especial as de enfrentamento a mortalidade infantil por desnutrição, 

ficamos abismados. Recentemente  uma Pesquisa Nacional de Demografia e 

Saúde da Criança e da Mulher do Ministerio da Saúde, apresentaram dados 

constatando uma redução de 50% da mortalidade infantil dos anos 1996 a 

Figura 2.3: Vacinação
Fonte: http://www.google.com.br
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2006. Segundo a pesquisa, a taxa de mortalidade caiu de 39 para cada mil 

nascidos vivos em 1996 para 22 por mil nascidos vivos em 2006. Atualmente 

a taxa anual brasileira está em 21,2 mortes de crianças por mil nascidos 

vivos.

Outro exemplo de política na área da saúde é o enfrentamento HIV/AIDS, 

mais uma vez somos citados internacionalmente como referências em um 

“programa” na política pública de saúde. 

O primeiro caso de AIDS identificado no Brasil foi em 1982. 

Figura 2.5: HIV
Fonte: www.agenciaaids.com.br

O programa nacional de controle da AIDS foi criado 

em 1986. A experiência brasileira é frequentemente 

citada como modelo para outros países. A 

distribuição universal de medicamentos e 

preservativos, e principalmente, todos com acesso 

garantido as terapias desenvolvidas.

Por outro lado, lidamos com uma situação gravíssima de saúde pública, 

a Dengue. A história da dengue no Brasil é descrita desde o século XIX 

até os grandes surtos dos últimos anos. As primeiras referências à dengue 

remontam ao período colonial, em 1865, foi descrito o primeiro caso de 

dengue no Brasil, no início de século XX Oswaldo Cruz, implantou um 

programa de combate ao mosquito Aedes aegypti.

Passados 147 anos do primeiro caso de dengue temos convivido anualmente 

com inúmeras mortes, e vivido em um clima de epidemia.  

Analisando estas políticas públicas setoriais, exitosas e outras nem tanto, ob-

servamos  que o que foi determinante para o seu sucesso, foi a participação 

da sociedade no controle social.

Como haveria cobertura vacinal se as famílias não levassem as crianças para 

as unidades de saúde? Qual a explicação do gestor público, para a falta das 

vacinas com toda população mobilizada? O que seria do enfrentamento a 

AIDS se os segmentos sociais mais vulneráveis e expostos a contaminação 

não assumissem para si, parte da responsabilidade e cumprissem com sua 

parte? Como uma cidade igual às outras, consegue convencer seus morado-

res agir diferente? A participação social é sem dúvida a determinante.

Figura 2.4: Desnutrição
Fonte: http://www.google.com.br

Figura 2.6: Dengue
Fonte:www.invivo.fiocruz.br
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É comum observarmos, que políticas estratégicas estejam sob controle  de  

tecnocratas, sem a possibilidade de participação da sociedade, porém na 

Política Sobre Drogas é indispensável a democratização das relações institu-

cionais.

2.3 A Construção de uma Política Pública
A elaboração de uma Política Pública segue algumas etapas de trabalho. 

Devemos, porém, reconhecê-las como um processo e não como fases que 

estabelecem entre si em uma relação linear, conforme veremos abaixo:

Identificação do problema: é necessário ter em mente a área de investi-

mento que será o foco da atenção, suas necessidades e demandas, além das 

prioridades requeridas dentro deste contexto. A delimitação de um proble-

ma deve se pautar em evidências.

Inclusão na agenda: é a fase em que a agenda política é definida, tendo 

aqui uma diversidade de fatores ideopolíticos, econômicos e sociais, que 

podem contribuir favorável ou negativamente para a inclusão e/ou exclusão 

dos fenômenos sem trânsito social;

Deliberação das estratégias: momento em que se discutem as possíveis 

ações seus custos e benefícios à luz do conhecimento sobre as necessidades 

já identificadas;

Desenvolvimento da intervenção: fase em que se formulam as políticas 

propriamente ditas, incluindo nesse momento uma análise bastante comple-

xa sobre as condições micro e macro estruturais para a sua implementação;

Implantação das políticas: nessa fase é novamente fundamental mapear o 

contexto político, econômico e social, da mesma forma que é imprescindível 

caracterizar, em todas as suas dimensões, as agências implementadoras e 

seus respectivos papéis no processo;

Avaliação continuada: avalia-se o processo e o impacto gerado, esperando 

identificar tanto os fatores negativos quanto os positivos da ação que permi-

tam corrigir o fluxo e medir os resultados.
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Paralelamente à identificação dos problemas e à formulação de políticas 

para solucioná-los, cabe ainda nesse processo sua regulamentação e contro-

le. A regulamentação das Políticas Públicas é papel dos governos, mas o seu 

controle pode ser exercido também por grupos sociais. Trata-se do estabele-

cimento de leis e normas com o intuito de controlar o comportamento dos 

membros do sistema, ou, em outras palavras, de exercer o poder sobre as 

pessoas a fim de nortear seu comportamento.

Mitchell & Mitchell (1969, p.208) afirmam que “os meios de regulamenta-

ção podem ser variados: de leis e regras formais a orientações e sugestões 

informais; de ameaças negativas ou custos a coação positiva e recompensas; 

de sugestões indiretas ou contravenções à compulsão muito diretamente 

exercida sobre a pessoa”. Para esses autores, quanto mais regulamentada 

uma política menor é o conflito e maior é o controle sobre o comportamen-

to, fatores estes que diminuem significativamente o problema em foco.

Resumo 
Nossa segunda aula foi de contato o conteúdo de política pública, começa-

mos e ter uma ideia da realidade em que estão envoltas as políticas públicas 

setoriais, analisamos exemplos, constatamos que é de fundamental impor-

tância o controle social.

Atividades de aprendizagem
•	 Leia o relatório da auditoria de natureza operacional do Tribunal de Con-

tas da União com foco na Política Nacional sobre Drogas,  Sinstema Na-

cional de Políticas sobre Drogas do Brasil. Este documento é sem dúvidas, 

o melhor,  o mais abrangente e confiável já produzido no Brasil sobre 

o tema SISNAD. Permita-se conhecer a realidade brasileira no enfrenta-

mento as drogas. 

 https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextual2/Ju-
risprudencia.faces;jsessionid=46F5DBA8EDB786AD525E32A15D3
EE275
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Aula 3 – A experiência internacional e 
o Brasil

Esta aula o debate sobre política pública sobre drogas no Brasil, 

vai além de destacar sua importância, se faz necessário também, 

contextualizarmos as medidas a serem adotadas, avaliando nossas 

peculiaridades e particularidades .

3.1 Introdução
Os problemas relacionados ao uso e ou abuso de substâncias denominadas 

“drogas” ocorrem há muito tempo, o mundo discute e busca alternativas 

desde o início do século XX, mas, somente no ano de 1998 é que o Brasil 

desenvolveu sua primeira Política Nacional, que versava sobre o tema. 

Figura 3.1: Uso de drogas
Fonte:  http://www.google.com.br

Estamos falando da trajetória do enfrentamento às drogas, através de uma 

política pública de apenas quatorze anos, quando a política era ainda anti-

drogas.

 O Brasil reconheceu os princípios da redução de demanda de drogas e, a 

partir de então, viu-se compelido a ter uma Política para as outras questões 

relacionadas a drogas, não somente a redução da oferta. Isso só aconteceu 

por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1998.



No I Fórum Nacional Antidrogas que ocorreu em Brasília em novembro do 

mesmo ano, começaram a ser coletadas as primeiras contribuições da socie-

dade para aquilo que viria a ser a Política Nacional Antidrogas - PNAD.  Em 

dezembro de 2001, no II Fórum Nacional Antidrogas, houve a homologação 

da Política Nacional Antidrogas - PNAD.

Em 2003, ocorre o seminário “Novos Cenários para a Política Nacional An-

tidrogas,” em novembro de 2004, ocorre o Fórum Nacional sobre Drogas, 

onde o governo busca novamente contribuições da sociedade para o reali-

nhamento da - PNAD. 

Para o realinhamento e a construção de uma nova política, agora “sobre 

drogas”, foram organizados uma série de eventos. Houve três momentos 

distintos de preparação, a realização de seis fóruns regionais à realização 

do fórum nacional, e um fórum internacional. O fórum internacional foi o 

primeiro deles e teve como objetivo promover o debate e o intercambio de 

experiências de sete países.

Existia e ainda existe, uma tendência pela adoção de políticas liberalistas ao 

consumo de drogas, principalmente em países da Europa e mais recente-

mente os da América latina. Mas estas questões sobre a liberação, legaliza-

ção ou descriminalização serão abordadas em uma aula mais a frente, onde 

teremos a oportunidade de aprofundarmos os temas.

Apresentaremos a seguir um breve relato do que foi o Seminário Internacio-

nal de Políticas Sobre Drogas, que contou com a presença de representantes 

do Canadá, Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, Suécia, Suíça, que apresen-

taram as experiências em políticas públicas de seus países. 

3.2 A experiência internacional 
O Canadá tem como principais objetivos na sua política de drogas a Redução 

da prevalência da dependência de substâncias químicas prejudiciais à saúde; 

Redução na incidência de doenças contagiosas relacionadas à dependência 

química, tais como HIV/AIDS e hepatite; Aumento de medidas alternativas 

da Justiça Criminal, tais como o tratamento compulsório; Redução da oferta 

de drogas lícitas e enfrentamento de novas tendências de drogas emergen-

tes; e Redução dos custos sociais, econômicos e sanitários, associados com 

o consumo de drogas.
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A política de drogas holandesa adota dois princípios básicos: 

Princípio da indiferença, doutrina que propõem a interferência mínima ne-

cessária do governo nos assuntos dos indivíduos e da sociedade. 

Princípio da conveniência, doutrina que propõem a adoção da razoabilidade 

na aplicação da lei. 

Existem três pilares na política holandesa. Redução da demanda; Redução da 

oferta; e Ordem pública. 

No Reino Unido são usadas três linhas de ação: Primeira linha de ação - a 

oferta. Segunda linha de ação  − a prevenção. Terceira linha de ação - a 

comunidade. São três também os componentes da política italiana denomi-

nada de triângulo − Justiça, Segurança e Saúde.  

A política de drogas de Portugal divide-se entre a redução da oferta e da 

demanda.

A política da Suécia adota uma abordagem equilibrada entre três pilares − 

prevenção, tratamento e repressão. A estratégia da política antidrogas da 

Suíça  engloba quatro pilares principais: a prevenção; a terapia e a reabilita-

ção; a redução de danos;  a repressão e controle.

3.3 A Política Pública brasileira: modelo para o mundo

Para saber mais sobre as 
experiências dos países: Canadá, 
Holanda, Inglaterra, Itália, 
Portugal, Suécia e Suíça com 
relação às Políticas sobre drogas, 
leia o Relatório Seminário 
Internacional de Políticas Sobre 
Drogas 2004. Disponível no site: 
http://www.obid.senad.gov.br/
portais/Internacional/biblioteca/
documentos/links/Seminarios_
internacionais/327099.pdf

A informatização da justiça eleitoral brasileira teve início em 

1986, com o recadastramento eletrônico de aproximadamente 

setenta milhões de eleitores.

Houve avanços significativos quando 

da totalização das eleições realizadas 

pelos computadores do Tribunal Supe-

rior Eleitoral em 1994. No ano seguin-

te iniciaram-se os trabalhos de infor-

matização do voto.

Técnicos de informática e juristas apresentam um protótipo da 

urna eletrônica, durante as eleições municipais de 1996. Em cin-

co meses o projeto é concluído. A urna eletrônica, criada pelo 

TSE, foi então licitada para fabricação. 

Figura 3.2: Urna Eletrônica
Fonte: www.agencia.tse.jus.br
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Em 1996 foi iniciada a primeira votação eletrônica do Brasil. Nas 

eleições de 1996, um terço do eleitorado votou nas urnas ele-

trônicas.

Nas eleições de 1998, votaram, eletronicamente, dois terços dos 

eleitores.

Finalmente, no ano 2000, o projeto foi implementado em sua 

totalidade, ocasião em que todo eleitorado votou por meio 

eletrônico. Seguiram-se as eleições de 2002, 2004 e 2006.Em 

2006, votaram, eletronicamente, cerca de cento e vinte e cinco 

milhões de brasileiros.

As premissas estabelecidas: 

Solução universal - registro do voto pelo número do candidato 

ou partido;

Aderência à legislação de vigente, com possibilidade de evolu-

ção para garantir que mudanças na legislação eleitoral não obri-

gasse à alterações na urna eletrônica;

Processo amigável, de fácil utilização pelo eleitor, com a visuali-

zação na tela dos dados do candidato antes da confirmação do 

voto;

Custo reduzido – o projeto deveria ser economicamente viável, 

em função do elevado número de seções eleitorais;

Perenidade – possibilidade de uso em várias eleições, diminuin-

do o custo do voto;

Segurança - eliminação da possibilidade de fraude no registro 

do voto e apuração do resultado;

Facilidade na logística - pequena, rústica, peso reduzido, de fácil 

armazenamento e transporte;

Autonomia - uso de bateria nos locais onde não há energia elétrica.
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A urna eletrônica brasileira é um computador responsável pelo 

armazenamento de votos durante as eleições. O dispositivo foi 

desenvolvido no Brasil em 1996 e desde então diversos outros 

países vêm testando esse e outros equipamentos semelhantes. 

É considerado o sistema mais seguro já desenvolvido para este 

fim.

Mas, qual o objetivo então de apresentar aqui, em um espaço 

voltado a discução de política pública sobre drogas, um sistema 

de apuração eletrônico de eleições?

Demosntrar que ainda que seja possível tirar bom proveito da 

experiênciaalheianem sempre a experiencia alheia ou as práticas 

existentes, são as melhores alternativas. Cada sociedade deve 

criar o seu modelo sob medida, pois cada contexto tem suas pe-

culiaridades e, portanto, exige intervenção própria, levando-se 

em consideração os valores e os costumes.

Não estou aqui propondo o mero descarte do que já existe, estou 

dizendo que muitas vezes os exemplos apresentados de proibi-

ção total ou de liberação geral, os extremos não são os melhores 

caminhos. Devemos ter moderação, equilíbrio. Mas isso não nos 

impede de ousar, alçar voo, conhecer o novo e quem sabe ter 

que voltar ao início do caminho, quando for possível. 

Em políticas públicas quando opinamos ou propomos temos 

que fazê-lo com extrema responsabilidade, pois, pessoas serão 

afetadas, tanto positiva como negativamente. Pense nisso.E pre-

pare-se para acompanhar a próxima aula.

Fonte: http://www.tse.gov.br/hotSites/biblioteca/historia_das_eleicoes/capitulos/criacao_justica/criacao.htm

Resumo
Nossa terceira aula foi de contato com as experiências internacionais de 

países que participaram do Seminário Internacional de Políticas Sobre Drogas 

realizado no Brasil em 2004, bem como o modelo brasileiro de política 

pública que é referência para o mundo.

e-Tec BrasilAula 3 – A experiência internacional e o Brasil 33



Atividades de aprendizagem
•	 Leia o Relatório do Seminário Internacional de Políticas Sobre Drogas 

realizado em 2004. http://www.obid.senad.gov.br/portais/Inter-
nacional/biblioteca/documentos/links/Seminarios_internacio-
nais/327099.pdf

Anotações
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Aula 4 –  As Drogas como um fator 
Multifatorial

Nesta aula veremos que o fenômeno das drogas possui varias di-

mensões a serem compreendidas para uma ação adequada de en-

frentamento.

4.1 Os aspectos multifatoriais
Para trabalhar com políticas públicas sobre drogas com sucesso, é necessário 

ter uma visão das drogas como um fenômeno Multifatorial, pois pelo fato 

do fenômeno das drogas terem várias dimensões e enfoques possíveis, de 

múltiplos e diferentes olhares, o sucesso de uma determinada política estará 

ligado à observância das características multifatoriais das drogas.  

O que queremos dizer com aspectos multifatoriais das Drogas? Se formos 

pensar, por exemplo, nas causas de uma dependência química será impossí-

vel indicar apenas um fator. Minimamente 

podemos dizer que existem pelo menos 

quatro dimensões possíveis de se analisar 

este exemplo, são elas: a Biológica, a Psico-

lógica, a Social e a Espiritual.

Biológica - vê a interação das drogas com 

o biológico, principalmente com o sistema 

nervoso. Existem importantes avanços cien-

tíficos na pesquisa e compreensão desta in-

teração, dos mecanismos neurotransmisso-

res na ação das drogas em um organismo e 

da reação deste.

Psicológica - As drogas alteram várias funções psíquicas, alterando compor-

tamentos, sensações, percepções e significação dos fatos. Geram hábitos, 

condicionamentos, compulsões. A mente, o psicológico, também gera pen-

samentos, sentimentos e significações em relação às drogas, ao seu uso e 

ate mesmo sobre as sensações experimentadas no uso das drogas.

Social - Fatores sociais podem se tornar fatores de risco ao uso de drogas 

(influencia de ídolos, de grupos, de modismos, a pobreza, o consumismo, 

Figura 4.1: Diversas drogas
Fonte: http://www.google.com.br



etc.), como o comportamento social do usuário, afetado pelo efeito das dro-

gas, podem trazer problemas (Agressividade, roubos, vandalismo, etc..). O 

dependente químico afeta e é afetado pelas relações familiares. Gera fatores 

culturais ou por eles são afetados. O uso das drogas gera questões e desafios 

a ordem Jurídica e Legal.

Espiritual - Entendida coma a dimensão da espiritualidade, da fé em algo 

superior a si. Não necessariamente tem a ver com religião. Por exemplo, 

uma abordagem que é respeitada pelos relevantes serviços prestados no 

atendimento aos alcoolistas é o AA - Alcoólicos Anônimos, que tem como 

um dos seus doze passos para  a recuperação o da aceitação de um Poder 

Superior, não importando se a pessoa segue alguma religião e independente 

de como cada religião possa denominá-lo.Esta dimensão pode ser entendida 

por alguns como o Sentido da Vida para cada um, a dimensão do Existencial. 

Os momentos de crise existencial são, por exemplo, momentos de risco de 

abuso das drogas.

4.2 Visão interdisciplinar
Tendo esta compreensão, esta visão e olhar sobre o fenômeno das drogas, 

não caberá se ter posturas radicais. Não fará sentido impor que tudo tenha 

que ser visto ou compreendido por um só olhar, como por exemplo: Só o 

remédio cura! Só Jesus Cura! Só legalizando as drogas é que se resolverá o 

problema! É tudo “psicológico”! O ser humano é um ser complexo, integral 

e com várias dimensões, não pode ser tratado com uma visão restrita ou 

preconceituosa, tendo o risco de atendê-lo de forma incompleta. Não cabe 

mais na atenção à questão das drogas de se utilizar dos princípios do leito 

de Procusto!

A visão das drogas como fenômeno multifatorial não torna as coisas mais 

simples, pois na realidade o fenômeno das drogas é complexo.

A criação, implementação e desenvolvimento de políticas públicas para a 

questão do uso e abuso das drogas tem que levar em conta esta complexi-

dade do problema para ter chances de sucesso. Esta complexidade aponta 

para a importância e a necessidade do trabalho em Rede (veremos com mais 

detalhes este tema num próximo capítulo); da importância da ação de dife-

rentes atores, com os seus diversos saberes; da necessidade da articulação 

entre diferentes ONGs, Conselhos de Controle, veremos a diante um capítu-

lo sobre estes conselhos, além do poder público.

“Na mitologia grega Procusto 
era um salteador sanguinário 

que obrigava suas vitimas a 
deitar-se sobre um sinistro leito 
de ferro, do qual nenhuma saia 
com vida: se elas fossem mais 

curtas que o leito, esticava-
as com cordas e roldanas, se 

ultrapasse as medidas, cortava a 
parte que sobrava.” (BRANDÃO, 

1998, p. 156).
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Ao se desenhar uma política pública na área das drogas, teremos que levar 

em conta as diversas dimensões do fenômeno drogas, além do fato que a 

combinação e suas proporções entre estas diversas dimensões em cada in-

divíduo podem ser muito variadas, o que torna praticamente impossível um 

programa rígido e padrão para ser aplicado igualmente a todas as pessoas.

O enfoque multifatorial nos leva a ter posturas não preconceituosas, não radi-

cais e facilitadoras do diálogo, da troca de informações, experiências e saberes.

Na área do tratamento já é consenso entre os especialistas sobre a visão que 

comentamos acima, como aponta o texto:

O tratamento da dependência de substâncias psicoativas pode ser to-

mada como o exemplo de um campo complexo e multifatorial, que 

exige abordagem integrada de diversas dimensões implicadas. É con-

siderado consenso na literatura que esse tratamento seja organizado 

segundo um enfoque interdisciplinar, para alem de uma abordagem 

multidisciplinar.A perspectiva interdisciplinar no contexto da assistên-

cia dependência química possibilita aprimorar as relações de trabalho 

entre os profissionais da saúde e entre os pacientes, os familiares e a 

comunidade (DIEHL et al, 2011, p. 454).

Você consegue agora perceber a importância de se ter uma visão multifato-

rial do fenômeno das drogas para que haja o desenvolvimento adequado de 

políticas públicas?

Resumo
Nesta aula compreendemos que para trabalhar com políticas públicas sobre 

drogas é necessário à observância das características multifatoriais das drogas.

Atividades de aprendizagem
Reflita e avalie se a instituição que você trabalha, ou uma que você conheça, já 

desenvolve as suas atividades na área das drogas dentro do enfoque multifatorial, 
que estudamos nesta aula. Comente e descreva as suas observações.
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Aula 5 –  A Importância de se ter 
uma Política Pública

Nesta aula vamos compreender o porquê da necessidade de se 

construir uma política pública para lidar com os problemas causa-

dos pelas drogas na sociedade

5.1 Panorama atual
Será que é importante se construir uma po-

lítica pública para a questão das drogas em 

nossa comunidade, cidade, estado, país ou 

ate mesmo de forma global, envolvendo vá-

rios países? O que você pensa sobre isto? 

Na aula anterior vimos que o abuso de dro-

gas é um fenômeno multifatorial, isto é, tem 

várias dimensões e que para lidar com este 

fenômeno vamos precisar de vários olhares 

e estratégias.

5.2  A necessidade de uma política pública 
sobre drogas 

Pelas notícias (leia no Saiba Mais), vocês observam que existem várias di-

mensões envolvidas neste problema e que elas tem uma proporção muito 

grande, portanto para superar estes desafios é preciso construir ações es-

tratégias amplas, articuladas, envolvendo diversos setores e atores de uma 

comunidade, isto é precisamos construir políticas (conjunto de estratégia e 

ações) públicas (da ordem do coletivo, para alem do foco individual e com 

envolvimento de recursos públicos) sobre as drogas (legais e/ou ilegais).

Sem dúvida que é necessário, importante e urgente a construção de uma 

Política Pública sobre Drogas. O problema do uso e abuso de drogas tem 

se agravado ao longo dos anos e já ultrapassou em muito a esfera do indi-

vidual, do uso ou não uso apenas como escolha de um indivíduo, seja esta 

escolha vista como um direito ou por falta de caráter ou por doença! E tam-

pouco este fato esta restrito a um tipo de família ou classe social. As conse-

quências do uso de drogas em nosso tempo atual já atingem a todos, direta 

Figura 5.1: Políticas anti drogas
Fonte: http://www.google.com.b

Vejam algumas notícias públicas 
na mídia sobre o problema do 
uso e do abuso das drogas e 
seu comércio, acessando os 
seguintes sites:
Polícia Federal no Paraná faz 
a maior apreensão de drogas 
do ano - Acesse no link: http://
agenciabrasil.ebc.com.br/
noticia/2011-09-19/pf-no-
parana-faz-maior-apreensao-
de-drogas-do-ano;
Mãe acorrenta o filho - Fonte: O 
documento - Acesse no link:
 http://grandecuiaba.com.br/
geral/mae-acorrenta-filho-
usuario-para-nao-ir-atras-de-
droga/
Falta de leitos dificulta 
tratamento de viciados em 
crack, dizem médicos- Acesse 
o link:  http://g1.globo.com/
Noticias/Brasil/0,,MUL1357266-
5598,00-FALTA+DE+LEITOS+DI
FICULTA+TRATAMENTO+DE+VI
CIADOS+EM+CRACK+DIZEM+
MEDICOS.html
Deputado que causou acidente 
estava bêbado - Acesse o 
link: http://revistaepoca.
globo.com/Revista/
Epoca/0,,EMI73343-15223,00.
html
Polícia fecha ponto de tráfico 
em frente a escolas na Vila 
São Paulo – Acesse o link: 
http://www.jcnet.com.br/
Bairros/2012/04/policia-fecha-
ponto-de-trafico-em-frente-a-
escolas-na-vila-sao-paulo.html



ou indiretamente, e tem trazido graves consequências e danos à sociedade. 

O custo dos acidentes de trânsito no Brasil já foi orçado em R$ 28 bilhões ao 

ano. Constatado que 70% de acidentes de trânsito foram ocasionados pela 

ingestão de álcool 

 O problema causado pelo uso e abuso das drogas já ultrapassou inclusive o 

nível de problema de saúde pública ou só de segurança pública, ele já tomou 

proporções de um problema cultural e de uma crise de valores em nossa 

sociedade pós-moderna.

Torna-se importante a participação de todos, da mobilização da sociedade 

e das organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, para a criação, a 

organização e o fortalecimento de diversas políticas públicas sobre drogas, 

que contemplem os variados aspectos e dimensões do problema das dro-

gas: Saúde, Educação, Segurança, Jurídico, Direitos Humanos, Redução de 

Oferta, Pesquisa, Estudo, Redução de Danos, Conselhos de Controle Social, 

Cultura, etc.

Além disto, existem alguns grupos de minorias sociais que apresentam ca-

racterísticas especiais no uso das dragas ou na dependência química que de-

mandam por políticas públicas especificas: imigrantes, indígenas, população 

de rua, homossexuais, portadores de deficiências, população carcerárias,...

Reafirmamos que o enfrentamento dos desafios das drogas e sua superação 

só serão possíveis através do avanço e construção de políticas públicas sobre 

drogas.

5.3  Alguns exemplos de políticas públicas 
sobre drogas

Na construção de uma ampla política pública para o problema das drogas, 

passa pela construção e consolidação de diversas políticas que atenda os di-

ferentes aspectos e dimensões do problema das drogas. Vamos para ilustrar 

citar algumas políticas, em diferentes estágios de implantação e consolida-

ção no país:

– A política sobre o tabagismo – Tem avançado ao longo dos anos e con-

seguido reduzir o numero de consumidores, maior controle sobre a propa-

ganda deste produto, mudança no valor cultural do usar o tabaco em nossa 

sociedade.
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– Lei seca – Combate e restrição ao beber e dirigir, após a publicação da 

lei, fez cair o numero de mortes em acidentes de transito dois anos depois 

de entrar em vigor no Brasil, a "Lei Seca" mostra resultados positivos que 

confirmam a importância de manter e intensificar as ações educativas, de 

fiscalização e de mobilização da sociedade para reduzir a associação entre 

beber bebida alcoólica e direção. De acordo com levantamento do Ministério 

da Saúde, as mortes provocadas por acidentes de trânsito caíram 6,3% no 

período de 12 meses após a Lei Seca, quando comparado aos 12 meses an-

teriores à Lei. Esse índice representa 2.302 mortes a menos em todo o país, 

reduzindo de 37.161 para 34.859 o total de óbitos causados pelo trânsito. 

Apos alguns anos houve um recuo nas fiscalizações além do questionamen-

to da constitucionalidade sobre o uso do bafômetro. 

– Propaganda sobre as bebidas alcoólica – Foram tentadas inúmeras 

ações de se criar restrições a propaganda das bebidas alcoólicas, como foi 

feito em relação aos cigarros, mas até o presente momento o lobby da in-

dústria e comércio das bebidas tem barrado avanços significativos (http://
www.propagandasembebida.org.br/) .

– Política nacional de enfrentamento do Crack – Neste ano está sendo 

lançado um programa tentando articular e aumentar os recursos no enfren-

tamento da chamada epidemia de crack. Não se tem como avaliar os resul-

tados, mas esta ação tem o valor de sinalizar que o tema entrou na pauta da 

Presidência do país e do Congresso Nacional. (http://www.brasil.gov.br/
enfrentandoocrack/home) 

– Política de prevenção nas escolas – Não existe um programa mais siste-

mático, constante e integrado de prevenção as drogas nas escolas. Já se tem 

algumas experiências e uma ação da SENAD de capacitação de professores 

para lidar com a temática (htpp://www.senad.gov.br).

Vimos que existem mais políticas em planejamento, implantação ou em de-

senvolvimento nos níveis municipal, estadual e federal.

Queremos destacar que muitas delas para serem criadas e implantadas pre-

cisam da pressão social, da mobilização da opinião pública e nisto qualquer 

um interessado na temática pode participar e ajudar: abaixo-assinados, e-

-mails, passeatas, boicotes, etc. São alguns dos recursos disponíveis para o 

exercício da cidadania.
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Resumo
Nesta aula vimos o panorama atual, A necessidade de uma política pública 

sobre drogas, na qual vimos alguns exemplos. Vimos ainda que existem mais 

políticas em planejamento, implantação ou em desenvolvimento nos níveis 

municipal, estadual e federal, porém para serem implantadas precisam da 

pressão social, da mobilização da opinião pública

Atividades de aprendizagem 
•	 Acesse em pelo menos um dos links citados e aprofunde os seus conhe-

cimentos e avalie a situação atual de uma das políticas citadas acima.

Anotações
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Aula 6 –  As drogas na Contempora-
neidade

As drogas sempre estiveram presentes na sociedade e sempre es-

tarão por diversas razões, por exemplo: por questões culturais, 

econômicas ou políticas. Assim sendo, nessa aula abordaremos a 

necessidade aprendermos a conviver e a intervir para minorar o 

impacto social, e isso é feito incentivando a sociedade a criação 

de uma ação permanente de prevenção e educação para uma vida 

saudável.

6.1  Dados do Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime

O consumo de substâncias psicoativas - (SPAs) – “Drogas Ilegais”, é sem 

dúvida, um fenômeno de preocupação sociopolítica que afeta os mais diver-

sos sistemas, a família, a escola e o governo, representado pelos diferentes 

órgãos que atuam na execução da política instituída pelo Sistema Nacional 

de Políticas Públicas Sobre Drogas – SISNAD. 

Figura: 6.1: Gráfico
Fonte: http://www.unodc.org

Estes usos de drogas sejam elas lícitas e ou ilícitas e suas consequências tem 

sido uma preocupação mundial, dado o número de usuários existentes e 

o impacto que elas causam no indivíduo, família e sociedade. Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população residente em 

centros urbanos fazem uso abusivo de alguma substância psicoativa. 



Para o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), exis-

tem cerca de 200 milhões de usuários de drogas ilícitas em todo o mundo 

o que corresponde a 4,8% da população mundial. Destes 26 milhões tem 

problemas com o uso, mas o que é preocupante é que apenas 18% tiveram 

acesso a algum tipo de tratamento. Estas drogas respondem por 0,8% dos 

problemas de saúde no mundo. (veja quadro acima)

6.2 As drogas na espiral dos tempos
Os Relatórios Mundiais sobre Drogas do (UNODC), têm mostrado também, 

que o consumo de drogas vem mudando em direção a novas drogas (sinté-

ticas) e de novos mercados. Entretanto, há sinais de aumento no consumo 

das mesmas nos países em desenvolvimento, além de um aumento no con-

sumo de substâncias do tipo anfetamina e no abuso de medicamentos sob 

prescrição em todo o mundo.

Porem, é de se considerar o fato, que as drogas sempre estiveram presentes 

na sociedade.

Encontramos inúmeros registros na história, do uso de algum tipo de subs-

tancia ao longo dos tempos. Da bebedeira de Noé relatada na Bíblia em 

Gênesis 10.000 a.C., das evidências existentes de que no início da agricultu-

ra já se cultivavam plantas como tabaco, café e maconha em 7.000 a.C., que 

folhas de um tipo de pimenta mascada por seus efeitos estimulantes foram 

encontradas em sítios arqueológicos na Ásia, do jarro de barro com resíduos 

de vinho resinado datado de 5.400 – 5.000 a. C. do 

registro do uso de maconha pelos chineses em 

4.000 a.C., em 1.492 d.C., Cristóvão Colombo nas 

Américas descobre índios usando tabaco, em 1.850 

d.C., a coca é usada como anestésico, em 1.938 

d.C., o LSD é descoberto e usado acidentalmente. 

Já na atualidade na década de 80 surge o crack a 

cocaína em pedra.

É evidente e preocupante, que nos dias atuais mu-

danças drásticas ocorreram na forma, intensidade e 

frequência, com que as pessoas usam drogas, sejam 

elas lícitas ou ilícitas. As substancias estão cada vez 

mais acessíveis em maior número e toxicidade e os 

valores sociais e a aceitação social vem se alterando.Figura 6.2: Espiral
Fonte: Capacitação para Multiplicadores de ações de prevenção as drogas - SEJU
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Também é possível observar, principalmente pelas pessoas que estão a mais 

tempo lidando com as questões relacionadas às drogas no Brasil, como esse 

assunto vem sendo tratado e não apenas pelas autoridades, mas pela popu-

lação em geral. A 30 ou 35 anos atrás nós discutíamos o problema do uso e 

abuso da maconha, depois a 20 ou 30 anos atrás, assustados discutíamos os 

problemas advindos do uso e abuso da cocaína. Hoje estupefatos assistimos 

nos telejornais falarem da epidemia de crack. 

O discurso se repete, com a mesma forma e força, com as mesmas propostas e 

ações, buscando resultados diferentes. Abordamos as questões relativas às dro-

gas dando ênfase na substância, esquecendo-nos dos indivíduos, das pessoas.

6.3  Dados do Centro Brasileiro de informações 
sobre drogas psicotrópicas - CEBRID

Hoje as pesquisas feitas no Brasil pela CEBRID, demonstram que o maior 

consumo de drogas ilícitas é feito por adolescentes ou adultos jovens, e caso 

as atuais tendências de seu consumo sejam mantidas haverá um número 

crescente de pessoas em idade produtiva que apresentarão graves consequ-

ências sociais e de saúde. 

Os censos populacionais têm produzido informações que permitem conhe-

cer as principais características das pessoas e dos domicílios, acompanhar sua 

evolução ao longo do tempo, e planejar adequadamente o uso sustentável 

dos recursos, sendo imprescindíveis para a definição de políticas públicas e 

a tomada de decisões de investimento, sejam eles provenientes da iniciativa 

privada ou de qualquer nível de governo. 

A execução de um levantamento dessa natureza representa o desafio em 

um país de dimensões continentais como o Brasil, com 8.514.876,60 km2, 

composto por 27 Unidades da Federação e 5.565 municípios, abrangendo, 

aproximadamente, 67,2 milhões de domicílios.  A população do Brasil hoje é 

de 190.732.694 pessoas, conforme o Censo 2010 do IBGE.

No relatório mundial sobre drogas WDR de 2010 do (UNODC) a taxa anual 

de prevalência de uso no Brasil e Cone Sul, os dados apresentados são pre-

ocupantes.

A popularização e a banalização do uso destas substâncias se deram, com os 

avanços dos processos de produção alavancados pelo progresso do conhe-

cimento científico. Como tudo tem seu equivalente oposto, como bem/mal, 
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bom/ruim, bonito/feio, doce/amargo, esta ‘evolução’ que tantos benefícios 

proporcionaram à humanidade, trouxe de arrasto seus custos. 

O plantio de drogas se alimenta da instabilidade, da corrupção e de “gover-

nança ruim”. Portanto, é necessário restaurar e fortalecer o Estado de Direito, 

pois a produção de droga se alimenta da demanda por essas substâncias. 

Portanto é preciso trabalhar mais a prevenção, bem como, os cuidados com 

tratamento e, eventualmente a detecção de possíveis epidemias emergentes.

Para conter a questão das drogas é preciso compromisso internacional. O 

conceito de “responsabilidade compartilhada” teria que ser universalmente 

aceita e implementada entre países que produzem e países que consomem. 

Também é necessário trabalhar regionalmente, entre países vizinhos; e na-

cionalmente – entre todos os setores da sociedade. Todos nós teremos que 

assumir responsabilidades para melhorar a saúde pública e a segurança co-

letiva em todo o mundo. Talvez aquelas velhas perguntas sirvam novamente, 

por que as pessoas usam drogas? O que lhes falta? E o mais importante 

Como posso ajudar? Saiba, que a sociedade mais do que vitima das drogas, 

é a solução.

Resumo
Nesta aula conhecemos a espiral do tempo que mostrou que as drogas sempre 

estiveram presentes na sociedade, mas, perecebemos tambem, que é uma 

pequena parcela de pessoas que faz uso das drogas ilegais no mundo. 

Atividades de aprendizagem
•	 Aproveitando os dados do CEBRID e da UNODOC, faça uma estimativa de 

quantas pessoas moram na sua cidade, quantas destas fazem uso de drogas, 

quantas teriam problemas com este uso e quantas teriam acesso a tratamento.

e-Tec Brasil 46 Legislação e Políticas Anti-Drogas



e-Tec Brasil47

Aula 7 –  Os Institutos que formulam 
pesquisas para as Políticas 
Públicas

Nesta aula conheceremos um pouco dos institutos de pesquisa 

que disponibilizam  as informações para a formulação das políticas 

públicas.

7.1 Introdução
As pesquisas são esenciais  para a formulação de políticas públicas setoriais.O 

Brasil dispõe de institutos que analisam os mais variados aspectos da socie-

dade brasileira na Políticas Nacional sobre Drogas o quinto eixo é o de estu-

dos, pesquisas e avaliações.

Vamos conhecer alguns desses órgãos que fornecem as informações que vão 

subsidiar as políticas públicas com informações cientificamente coletadas

Figura7.1: Pesquisa
Fonte: http://redemargarida.blogspot.com.br/

7.2  Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou IBGE é uma fundação 

pública da administração federal brasileira criada em 1934 O IBGE tem atri-

buições ligadas às geociências e estatísticas sociais, demográficas e econô-

micas, o que inclui realizar censos e organizar as informações obtidas nesses 

censos, para suprir órgãos das esferas governamentais federal, estadual e 

municipal, e para outras instituições e o público em geral.

Alguns índices econômicos divulgados pelo IBGE

Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor;



•	 Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC);

•	 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA);

•	 Índice Nacional da Construção Civil (INCC).

Censo demográfico

O IBGE realiza vários tipos de censos, embora o mais conhecido seja o Censo 

demográfico, que é o conjunto de dados estatísticos sobre a população de 

um país. No Brasil, os censos demográficos são realizado de 10 em 10 anos 

exclusivamente pelo IBGE, pois é o órgão definido por lei como responsável 

pela sua realização.

Contagem de população

A contagem de população é realizada entre o intervalo de dois censos demo-

gráficos, geralmente cinco anos depois do último ou cinco antes do próximo. 

Objetiva atualizar os dados sobre o número de habitantes, e nem sempre é 

aplicada em todos os municípios.

A primeira contagem de população foi realizada em 1996, não só para atua-

lizar os dados populacionais, mas principalmente pelo surgimento de novos 

1.500 municípios após o Censo demográfico de 1991.

Passado o censo realizado no ano 2000, o IBGE procedeu a contagem popu-

lacional no ano de 2007, a qual teve como objetivo atualizar as estimativas 

de população, incorporando também as mudanças demográficas ocorridas 

no território nacional, desde o último levantamento de referência que, neste 

caso, foi o Censo demográfico 2000.

A Contagem de população é de grande importância para os municípios, pois 

o repasse anual de verbas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

realizado pela União, é determinado por vários fatores, mas principalmente 

pelas estimativas de variação populacional fornecidas pelo IBGE, que influem 

diretamente no cálculo do coeficiente para o repasse do FPM aos municípios.

O censo demográfico é uma pesquisa sobre a população que possibilita o 

recolhimento de várias informações, tais como o número de habitantes, nú-

mero de homens, mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pesso-
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as (se vivem de aluguel, se estão pagando o imóvel ou se é casa própria) e o 

trabalho que realizam (qual o salário, qual o trabalho, se é formado no que 

trabalha, etc.), entre outras coisas, o Censo agropecuário.

Censo agropecuário

O Censo agropecuário é o levantamento de informações sobre estabeleci-

mentos agropecuários, florestais e/ou aquícolas de todos os municípios de 

um país. O objetivo da pesquisa é atualizar dados de censos anteriores, for-

necer informações sobre aspectos econômicos, sociais e ambientais da ativi-

dade agropecuária. Ocorre geralmente a cada 10 anos.

Adotou os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais estabelecidos 

pela Comissão de Estatística das Nações Unidas, 1994.

http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/default.htm

Os princípios fundamentais das estatísticas oficiais sãos:

Princípio 1° Relevância, imparcialidade e igualdade de acesso.

As estatísticas oficiais constituem um elemento indispensável no sistema de 

informação de uma sociedade democrática, oferecendo ao governo, à eco-

nomia e ao público dados sobre a situação econômica, demográfica social 

e ambiental. Com esta finalidade, os órgãos oficiais de estatística devem 

produzir e divulgar, de forma imparcial, estatísticas de utilidade prática com-

provada, para honrar o direito do cidadão à informação pública. 

Princípio 2° Padrões profissionais e ética.

Para manter a confiança nas estatísticas oficiais, os órgãos de estatística de-

vem tomar decisões, de acordo com considerações estritamente profissio-

nais, aí incluídos os princípios científicos e a ética profissional, para a escolha 

dos métodos e procedimentos de coleta, processamento, armazenamento e 

divulgação dos dados estatísticos. 

Princípio 3° Responsabilidade e transparência 

Para facilitar uma interpretação correta dos dados, os órgãos de estatística 

devem apresentar informações de acordo com normas científicas sobre 

fontes, métodos e procedimentos estatísticos. 
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Princípio 4° Prevenção do mau uso dos dados 

Os órgãos de estatística têm direito de comentar interpretações errôneas e 

utilização indevida das estatísticas. 

Princípio 5°Eficiência 

Os dados utilizados para fins estatísticos podem ser obtidos a partir de diver-

sos tipos de fontes, sejam pesquisas estatísticas ou registros administrativos. 

Os órgãos de estatística devem escolher as fontes levando em consideração 

a qualidade, oportunidade, custos e ônus para os informantes. 

Princípio 6° Confidencialidade 

Os dados individuais coletados pelos órgãos de estatística para elaboração 

de estatísticas, sejam referentes a pessoas físicas ou jurídicas, devem ser es-

tritamente confidenciais e utilizados exclusivamente para fins estatísticos. 

Princípio 7° Legislação 

As leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatís-

ticos devem ser tornadas de conhecimento público. 

Princípio 8° Coordenação nacional 

A coordenação entre os órgãos de estatística de um país é indispensável, 

para que se obtenha coerência e eficiência no sistema estatístico. 

Princípio 9° Uso de padrões internacionais 

A utilização de conceitos, classificações e métodos internacionais pelos ór-

gãos de estatística de cada país promove a coerência e a eficiência dos siste-

mas de estatística em todos os níveis oficiais. 

Princípio 10° Cooperação internacional 

A cooperação bilateral e multilateral na esfera da estatística contribui para 

melhorar as estatísticas oficiais em todos os países. 

A missão Institucional do IBGE é "Retratar o Brasil com informações necessá-

rias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania."

Maiores informações sobre a 
Missão Institucional do IBGE, 

acesse:http://www.ibge.gov.br
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7.3  Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada - IPEA

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) é uma fundação pública 

federal vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República. Suas atividades de planejamento e pesquisa fornecem suporte 

técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e refor-

mulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros. 

Os trabalhos do IPEA chegam à sociedade por meio de inúmeras publica-

ções, seminários, assessoramento técnico, cursos e divulgação na imprensa.

Criado em 1964, ainda como Escritório de Pesquisa Econômica Aplicada, o 

IPEA assumiu o nome atual em 1967, quando tornou-se uma fundação pú-

blica. Hoje, possui sete diretorias e um Conselho de Orientação formado por 

nomes importantes do pensamento social brasileiro. Desde a sua criação, o 

IPEA busca contribuir para o planejamento do desenvolvimento nacional, 

bem como para o melhor desenho e avaliação das políticas públicas, por 

meio da realização de estudos e pesquisas aplicadas e da disseminação do 

conhecimento resultante, fornecendo apoio técnico e institucional ao gover-

no e, oferecendo à sociedade, elementos para a solução dos problemas e 

desafios de superação do subdesenvolvimento. 

Por sua relevância, passou a ser conhecido, ao longo de sua existência, como 

a entidade que tem a missão de “pensar o Brasil”. A vinculação do Instituto 

à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, desde 

setembro de 2007, ensejou o início de amplo processo de revitalização insti-

tucional, por meio do qual viria a se instalar intenso e salutar debate acerca 

de sua razão de ser, de suas capacidades e potencialidades, enfim, de sua 

missão institucional, seus desafios e algumas estratégias de ação.

Tem como missão "Produzir, articular e disseminar conhecimento para aper-

feiçoar as políticas públicas e contribuir para o planejamento do desenvolvi-

mento brasileiro"

Os trabalhos do IPEA são disponibilizados para a sociedade por meio de 

inúmeras e regulares publicações e seminários e, mais recentemente, via 

programa semanal de TV em canal fechado, e podem ser encontrados no 

link: http://www.ipea.gov.br
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7.4  Centro Brasileiro de Informações sobre 
Drogas Psicotrópicas– CEBRID

O CEBRID que funciona no Departamento de Medicina Preventiva da 
UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo). É uma entidade sem fins 

lucrativoso CEBRID organiza pesquisas e reuniões científicas sobre o assunto 

drogas públicas livros e levantamentos sobre o consumo de drogas entre 

estudantes, meninos de rua, etc., mantém um banco de trabalhos científicos 

brasileiros sobre o abuso de drogas e publica boletins trimestralmente.

7.4.1 As linhas de pesquisa. 
O grupo de drogas psicotrópicas apresenta duas linhas principais de ativi-

dade: uma voltada para a divulgação de informações científicas e a outra 

voltada para geração de informações através de pesquisas científicas.

Divulgação de Informações

A divulgação de informações de qualidade sobre drogas psicotrópicas repre-

senta um dos primeiros passos para uma melhor orientação da situação do 

consumo indevido de drogas no Brasil. No entanto, estudos têm mostrado a 

carência de informações de qualidade, não apenas entre a população geral, 

como também entre profissionais das diferentes áreas.

Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, o CEBRID foi desenvolvendo um 

setor especificamente voltado para a divulgação de informações de quali-

dade, que possui credibilidade e representa uma referência nacional para a 

busca de conhecimentos.

Atualmente, o CEBRID é diariamente consultado por pessoas dos mais dife-

rentes perfis; médicos, psicólogos, professores, advogados, jornalistas, fami-

liares de dependentes, estudantes, entre outros.

As principais formas de divulgação de informações são:

•	 Livretos informativos para alunos do ensino fundamental

•	 Boletins informativos - com tiragem trimestral de cerca de 8.000

•	 Banco de Publicações: com mais de 3.750 publicações nacionais sobre 

drogas - utilizado como referência nacional para busca de informações 

científicas.
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•	 Respostas individualizadas por carta, internet e telefone – diariamente. 

•	 Entrevistas para Jornais, Revistas, Rádio e Televisão.

•	 Palestras

•	 Cursos

Pesquisas científicas

A linha de pesquisa do CEBRID é caracterizada por uma série de estudos volta-

dos para a avaliação quantitativa e qualitativa do consumo de drogas psicoati-

vas no Brasil, como levantamentos populacionais entre estudantes e, crianças 

e adolescentes em situação de rua. Realizou em 2001 o Primeiro Levantamen-

to Domiciliar Nacional sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil.

Em 2005 o Segundo Levantamento Domiciliar Nacional, envolveu as 108 

maiores cidades do país. Realizaram ainda, cinco levantamentos sobre o 

consumo de drogas psicotrópicas entre estudantes do ensino fundamental 

e médio, sendo o último em 2004, realizado nas 27 capitais do país. Os 

levantamentos sobre a utilização de drogas entre meninos em situação de 

rua também já completou cinco unidades públicas, sendo a última em 2003 

também em todas as 27 capitais brasileiras. 

Também são avaliados indicadores epidemiológicos como as internações 

hospitalares, apreensões de drogas pela Polícia Federal, laudos do IML, arti-

gos jornalísticos, sistema de psicofarmacovigilância, notificações de receitas 

de medicamentos psicotrópicos, violência familiar, entre outros.

A avaliação do perfil do uso de drogas em uma dada população permite o 

desenvolvimento de programas assistenciais mais realistas e ainda, quando 

a pesquisa é realizada sistematicamente, passa a representar um indicador 

fundamental para a avaliação dos resultados de intervenções eventualmente 

implementadas em um dado período de tempo. 

Atualmente o grupo é composto por quatro doutores, três mestres e uma 

pesquisadora com formação na área de comunicação social. Conta ainda 

com alunos de pós-graduação, iniciação científica e estagiários nas áreas de 

farmácia, psicologia e medicina.
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7.4.2 Projetos / Pesquisa
Linha de pesquisa 1: Pesquisa Psicoepidemiológica

•	 Avaliação do programa PROERD (Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e à Violência) / DARE (Drug Abuse Resistence Education) - Órgão 

Financiador: PIRE - Pacific Institute for Research and Evaluation

•	 Análise e utilização de medicamentos psicotrópicos (com ênfase nos ben-

zodiazepínicos e anfetaminas-anoréticas) no município de Santo André 

- estado de São Paulo - apoio FAPESP.

•	 Cobertura Jornalística sobre Drogas no Brasil: Análise de matérias públi-

cas das nos principais jornais e revistas do país no ano de 2006 -apoio 

FAPESP.

•	 Levantamento sobre o uso de drogas entre estudantes de ensino funda-

mental e médio da rede particular do município de São Paulo 

•	 Avaliação das internações hospitalares em decorrência do abuso de drogas 

•	 Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas entre 

Crianças e Adolescentes em Situação de Rua 

•	 Levantamento Domiciliar sobre o uso de drogas nos municípios com mais 

de 200.000 habitantes 

•	 Retrato epidemiológico da violência domiciliar associada ao uso de álcool 

e outras drogas: um levantamento nas 108 maiores cidades brasileiras

•	 Tratamento da dependência de álcool de acordo com a opção terapêuti-

ca escolhida pelo próprio paciente

Linha de pesquisa 2: Metodologia Qualitativa e Consumo de Drogas

•	 Estudo do comportamento de usuários de drogas e implicação sociais de 

suas ações.

•	 Desenvolvimento de fissura no consumo de crack e suas consequências: 

um estudo qualitativo 
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•	 O papel do enfermeiro no atendimento a usuários de drogas: a percep-

ção do enfermeiro e do usuário 

•	 A influência da religião como fator para o não uso de drogas 

•	 Atenção farmacêutica como prevenção ao abuso de medicamentos 

•	 Avaliação de qualidade da automedicação em balcão de farmácia 

•	 Padrões multigeracionais de violência familiar associada ao abuso de be-

bidas alcoólicas: estudo com genograma trigeracional 

•	 Estudo qualitativo sobre a síndrome de dependência entre usuários diá-

rios de Cannabis sativa

•	 Comportamento do usuário de crack, em São Paulo, após uma década 

de introdução da droga.

7.5  Escritório das Nações Unidas sobre Dro-
gas e Crime (UNODC) 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime é responsável por im-

plementar medidas que refletem as três convenções internacionais de con-

trole de drogas e as convenções contra o crime organizado transnacional e 

contra a corrupção. O trabalho do UNODC está baseado em três grandes 

áreas: saúde, justiça e segurança pública. Dessa base tripla, desdobram-se 

temas como drogas, crime organizado, tráfico de seres humanos, corrup-

ção, lavagem de dinheiro e terrorismo, além de desenvolvimento alternativo 

e de prevenção ao HIV entre usuários de drogas e pessoas em privação de 

liberdade.

No campo da saúde, o UNODC trabalha no sentido de garantir o acesso 

universal aos serviços de saúde como um direito humano fundamental, in-

dependentemente da condição social ou da situação jurídica das pessoas. 

Nesse sentido, o UNODC se esforça para garantir o acesso a tratamento para 

usuários problemáticos de drogas e para garantir o atendimento integral de 

saúde também nos ambientes prisionais. Além disso, conduz esforços de 

prevenção voltados para a população em geral, a fim de conscientizar as 

pessoas sobre os riscos do uso abusivo de drogas.

Para saber mais sobre este 
assunto, acesso o site http://
www.cebrid.epm.br
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Na área de justiça, o UNODC trabalha pela manutenção e pelo desenvolvi-

mento do Estado de Direito, auxiliando os países, por meio da implemen-

tação de instrumentos jurídicos internacionais relevantes, a desenvolver sis-

temas de justiça íntegros e justos, além de sistemas prisionais adequados, 

sempre a partir da perspectiva do respeito aos direitos humanos.

No campo de segurança pública, o UNODC trabalha para ampliar a capaci-

dade dos países em oferecer uma resposta à criminalidade. Para isso, busca 

reforçar a ação internacional contra a produção de drogas, o tráfico e a 

criminalidade associada às drogas, por meio de iniciativas como projetos de 

desenvolvimento alternativo, monitoramento de cultivos ilícitos e programas 

contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Promovendo o intercâmbio de 

boas práticas e soluções, o UNODC busca consertar a ação conjunta dos 

países no enfrentamento ao crime organizado internacional, buscando re-

forçar o Estado de Direito e promover a estabilidade dos sistemas de justiça 

criminal.

O UNODC possui escritórios de campo, nacionais e regionais, que cobrem 

mais de 150 países. Trabalhando diretamente com governos e organizações 

não governamentais, as equipes de campo desenvolvem e implementam 

programas de controle de drogas e de prevenção à criminalidade, sempre 

adaptados às necessidades locais dos países atendidos.

Os três pilares do trabalho do UNODC são:

•	 Trabalho normativo, para ajudar os Estados na ratificação e na im-

plementação dos tratados internacionais, e no desenvolvimento de suas 

legislações nacionais em matérias de drogas, criminalidade e terrorismo, 

além de oferecer serviços técnicos e operacionais para órgãos de execu-

ção e controle estabelecidos pelos tratados internacionais.

•	 Pesquisa e análise, para aumentar o conhecimento e a compreensão 

dos problemas relacionados às drogas e à criminalidade e para ampliar 

a definição de políticas e de estratégias com base em critérios baseados 

em evidências.

•	 Assistência técnica, por meio de cooperação internacional, para au-

mentar a capacidade dos Estados-membros em oferecer uma resposta às 

questões relacionadas às drogas ilícitas, ao crime e ao terrorismo.
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•	 Desde 1991, o UNODC atua no Brasil com o objetivo de apoiar o gover-

no brasileiro no cumprimento das obrigações assumidas ao ratificar as 

Convenções da ONU sobre Controle de Drogas e os doze instrumentos 

multilaterais sobre o terrorismo. O Brasil ratificou a Convenção da ONU 

contra o Crime Organizado, seus três Protocolos (contra o Tráfico de Se-

res Humanos, contra o Contrabando de Migrantes e contra o Tráfico de 

Armas) e a Convenção da ONU sobre Corrupção.

•	 O crescimento das áreas de trabalho do UNODC foi complementado 

pela expansão na área geográfica de atuação. Isso ocorreu em 2001, 

quando o Escritório passou a ser regional, cobrindo os países do Cone 

Sul: Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. As áreas temáticas para o 

Cone Sul também estão se ampliando, com projetos em prevenção a 

drogas, de prevenção a HIV e AIDS, de reforma prisional e de prevenção 

à violência de gênero.

Resumo 
Nesta aula conhecemos os institutos de pesquisa que embasam as políticas 

públicas sobre drogas, tivemos contato com alguns de seus estudos e as 

metodologias que utilizam. 

Atividades de aprendizagem
•	 Utilizando-se do que você viu nesta aula, realize uma pequena pesquisa 

nos jornais locais sobre os acidentes de automóveis. Identifique gênero, 

faixa etária e fato causador dos acidentes.

Para saber mais sobre este 
assunto, acesso o site http://
www.unodc.org/southerncone/
pt/index.html
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Aula 8 –  O Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social - IPARDES

Na aula de hoje, veremos sobre o IPARDES no qual iremos demons-

trar como  são realizadas as pesquisas em políticas publicas neste 

instituto.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES é 

uma instituição de pesquisa vinculada à Secretaria de Estado do Planejamen-

to e Coordenação Geral - SEPL. Sua função é estudar a realidade econômica 

e social do Estado para subsidiar a formulação, a execução, o acompanha-

mento e a avaliação de políticas públicas.

Figura 8.1: Política publica 2
Fonte http://www.niea.com.br

São atribuições do IPARDES: realizar pesquisas e estudos, elaborar projetos 

e programas, acompanhar a evolução da economia estadual, fornecendo 

apoio técnico nas áreas econômica e social para a formulação das políticas 

estaduais de desenvolvimento; coordenar, orientar e desenvolver atividades 

técnicas compreendidas no Sistema Estadual de Informações Estatísticas, vi-

sando subsidiar, com dados estatísticos, os estudos voltados ao conhecimen-

to da realidade física, econômica e social do Estado.



Os estudos e pesquisas do IPARDES concentram-se nas seguintes áreas:

sociedade: dinâmica populacional, espacial e social; concentrações urbanas; 

saúde, saneamento, habitação e educação; mercado de trabalho, emprego 

e renda; 

economia: indústria, comércio, serviços e turismo; agricultura, produção fa-

miliar e trabalho assalariado; desenvolvimento regional e finanças públicas; 

avaliação do desempenho da economia paranaense (PIB, comércio exterior, 

etc.); infraestrutura e território; 

meio ambiente: zoneamentos ecológico-econômicos, mapas temáticos e 

cartografia digital; indicadores, estudos de vulnerabilidade ambiental, diag-

nósticos e avaliações físico-ambientais. 

Em trinta e oito anos de trajetória, o IPARDES vem atuando em duas frentes 

articuladas de trabalho: uma ampla, que abarca a recuperação da capacida-

de de interpretação da dinâmica econômica, social e ambiental do Estado 

do Paraná, com ênfase prospectiva; e outra gerencial, centrada no forneci-

mento de informações e análises para subsidiar o exercício de tomada de 

decisões dos agentes sociais atuantes no Paraná, o que exige sintonia per-

manente com o ambiente externo (público e, sobretudo, privado).Maiores 

informações http://www.ipardes.gov.br/

Resumo
Nesta aula receberemos um convidado representando eixo estudos e pesqui-

sas da política públicas sobre drogas. Um integrante do Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise em sua cidade se há algum órgão ou instituto que realizam pes-

quisas voltadas para políticas públicas anti drogas.
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Aula 9 –  Panorama Nacional do Uso 
de Drogas

Na aula de hoje vamos fundamentar nosso conhecimento sobre 

drogas, embasado nas pesquisas do CEBRID.

9.1 Introdução

Figura 9.1: Logo CEBRID
Fonte:http://www.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/index.php

O Brasil tem realizado o monitoramento das substancias psicoativas através 

das pesquisas realizadas pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas - CEBRID, que funciona no Departamento de Psicobiologia da 

UNIFESP Universidade Federal de São Paulo, antiga Escola Paulista de Medi-

cina, uma entidade sem fins lucrativos e existe exclusivamente para ser útil 

à população. Para cumprir esta função o CEBRID ministra cursos e reuniões 

científicas sobre o assunto Drogas, publica livros, faz levantamentos sobre 

o consumo de drogas entre estudantes, meninos de rua, etc., mantêm um 

Banco com mais de 4.000 trabalhos científicos brasileiros sobre o abuso de 

drogas e publica um Boletim trimestral.

9.2  Os levantamentos do CEBRID sobre o 
uso de drogas

Entre os trabalhos desenvolvidos pelo CEBRID, vale destacar:

•	 Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil – 2001

•	 Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas entre crianças e adoles-

centes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras - 2003

•	 V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas en-

tre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensi-

no nas 27 Capitais Brasileiras - 2004

•	 II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil 

– 2005



9.2.1  I Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de 
Drogas Psicotrópicas no Brasil – 2001

BRASIL

População com idades entre 12 e 65 anos das 107 cidades brasileiras pes-

quisadas com mais de 200 mil habitantes: 47.045.907 habitantes. 27,7% 

do total do Brasil

Amostra: 8.589 entrevistas.

Tabela 9.1: Dados Específicos do Brasil 2001
USO NA VIDA DEPENDENTES

ÁLCOOL 68,7 % ÁLCOOL 11,2%

TABACO 41,1 % TABACO 9,0%

MACONHA 6,9 % MACONHA 1,0%

SOLVENTES 5,8% SOLVENTES 0,8%

OREXÍGENOS 4,3% -

BENZODIAZEPÍNICOS 3,3% BENZODIAZEPÍNICOS 1,1%

COCAÍNA 2,3% -

XAROPES (codeína) 2,0% -

ESTIMULANTES 1,5% ESTIMULANTES 0,4%

OPIÁCEOS 1,2%

Uso na vida de qualquer droga19,4%(exceto tabaco e álcool)

Fonte: I Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil – 2001 - CEBRID.  http://www.unifesp.br/
dpsicobio/cebrid/index.php

Achados Relevantes

1. 19,4% da população pesquisada já fizeram uso na vida de drogas, exce-

to tabaco e álcool, o que corresponde a uma população de 9.109.000 

pessoas.

 Em pesquisa idêntica realizada nos EUA, essa porcentagem atingiu 

38,9% e, no Chile, 17,1%.

2. A estimativa de dependentes de álcool foi de 11,2% e de tabaco 9,0%, 

o que corresponde a populações de 5.283.000 e 4.214.000 pessoas, 

respectivamente.

3. O uso na vida de maconha aparece em primeiro lugar entre as drogas 

ilícitas, com 6,9% dos entrevistados. Comparando-se esse resultado a 

outros estudos, pode-se verificar que ele é bem menor do que em países 
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como: EUA (34,2%), Reino Unido (25,0%), Dinamarca (24,3%), Espanha 

(22,2%) e Chile (16,6%). Porém, superior à Bélgica (5,8%) e à Colômbia 

(5,4%).

4. A segunda droga com maior uso na vida (exceto tabaco e álcool) foram 

os solventes (5,8%), porcentagem bastante próxima à encontrada nos 

EUA (7,5%) e superior à encontrada em países como: Espanha (4,0%), 

Bélgica (3,0%) e Colômbia (1,4%).

5. Surpreendeu o uso na vida de orexígenos (medicamentos utilizados para 

estimular o apetite), com 4,3%. Vale lembrar que não há controle para a 

venda desse tipo de medicamento.

6. Entre os medicamentos usados sem receita médica, os benzodiazepínicos 

(ansiolíticos) tiveram uso na vida de 3,3%, porcentagem inferior à veri-

ficada nos EUA (5,8%). Quanto aos estimulantes (medicamentos anore-

xígenos), o uso na vida foi de 1,5%, porcentagem próxima a de vários 

países, como: Holanda, Espanha, Alemanha e Suécia (ao redor dos 2%), 

mas muito inferior aos EUA (6,6%).

7. A dependência para os benzodiazepínicos (medicamentos para tirar a 

ansiedade) atingiu 1,1% dos moradores das 107 cidades pesquisadas, 

seguida pela dependência de maconha (1,0%), de solventes (0,8%) e de 

anfetamínicos (substâncias anorexígenas que tiram o apetite, com 0,4% 

de dependentes).

8. O uso na vida de heroína, no Brasil, foi de 0,1%, cerca de dez vezes me-

nos que nos EUA (1,2%). Vale lembrar que a precisão da prevalência do 

uso na vida para heroína foi muito baixa.

9.2.2  II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de 
Drogas Psicotrópicas no Brasil – 2005

Principais resultados gerais do Brasil – 2005

 I – Dados Gerais

1. População brasileira: 169.799.170 habitantes* (atualmente quase 180 

milhões)

2. População das 108 cidades brasileiras pesquisadas com mais de 200 mil 
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habitantes: 70.332.068 habitantes*, destes, 47.135.928 têm entre 12 e 

65 anos de idade (IBGE -2001).

3. Amostra: 7.939 entrevistas

Dados Específicos

Tabela 9.2: Distribuição dos 7.939 entrevistados, segundo uso na vida, 
uso no ano e uso no mês de qualquer droga (exceto Tabaco e Álcool) nas 
108 cidades com mais de 200 mil habitantes.

USO DE QUALQUER DROGA

(exceto Álcool e Tabaco – ano de 
2005)

Na vida No ano No mês

22,8% 10,3% 4,5%

Fonte: INEP-ME, 2004. 

Tabela 9.3: Distribuição dos 7.939 entrevistados, segundo uso na vida, uso 
no ano e uso no mês das drogas mais usadas nas 108 cidades com mais de 
200 mil habitantes.

TIPOS DE USO %

DROGAS Na vida No ano No mês

MACONHA 8,8% 2,6% 1,9%

SOLVENTES 6,1% 1,2% 0,4%

BENZODIAZEPÍNICOS 5,6% 2,1% 1,3%

OREXÍGENOS 4,1% 3,8% 0,1%

ESTIMULANTES 3,2% 0,7% 0,3%

COCAÍNA 2,9% 0,7% 0,4%

XAROPES (codeína) 1,9% 0,4% 0,2%

OPIÁCEOS 1,3% 0,5% 0,3%

ALUCINÓGENOS 1,1% 0,32% 0,2%

ESTERÓIDES 0,9% 0,2% 0,1%

CRACK 0,7% 0,1% 0,1%

BARBITÚRICOS 0,7% 0,2% 0,1%

ANTICOLINÉRGICOS 0,5% 0% 0%

MERLA 0,2% 0% 0%

HEROÍNA 0,1% 0% 0%

ÁLCOOL 74,6% 49,8% 38,3%

TABACO 44,0% 19,2% 18,4%

Fonte: INEP-ME, 2004. 
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Tabela 9.4: Distribuição dos entrevistados, segundo dependência de dro-
gas, nas 108 cidades com mais de 200 mil habitantes do Brasil.
DEPENDÊNCIA

DROGAS % de dependentes

ÁLCOOL 12,3%

TABACO 10,1%

MACONHA 1,2%

BENZODIAZEPÍNICOS 0,5%

SOLVENTES 0,2%

ESTIMULANTES 0,2%

Fonte: INEP-ME, 2004. 

Achados Relevantes

1. 22,8% da população pesquisada já fizeram uso na vida de drogas exceto 

tabaco e álcool, correspondendo a uma população de 10.746.991 pes-

soas. Em pesquisa semelhante realizada nos EUA, em 2004, essa porcen-

tagem atinge 45,4% e no Chile 17,1%.

2.  A estimativa de dependentes de Álcool foi de 12,3% e de tabaco 10,1%, 

o que corresponde a populações de 5.799.005 e 4.700.635 de pessoas, 

respectivamente. Entretanto, é preciso levar em conta que os critérios do 

SAMHSA adotados no presente trabalho para diagnosticar dependência são 

menos rigorosos que os do DSM-III-R e os da CID-10 adotados pela OMS, 

fato que pode ter inflacionado os presentes achados de dependência.

3. O uso na vida de Maconha aparece em primeiro lugar entre as drogas 

ilícitas, com 8,8% dos entrevistados. Comparando-se esse resultado com 

outros estudos pode-se verificar que é bem menor que o de países, como 

EUA (40,2%), Reino Unido (30,8%), Dinamarca (24,3%), Espanha (22,2%) 

e Chile (22,4%), mais superior à Bélgica (5,8%) e Colômbia (5,4%).

4. A segunda droga com maior uso na vida (exceto tabaco e álcool), foi sol-

vente (6,1%), porcentagem inferior à encontrada nos EUA (9,5%) e su-

perior a países como Espanha (4,0%), Bélgica (3,0%) e Colômbia (1,4%).

5. Surpreendeu novamente o uso na vida de orexígenos (medicamentos uti-

lizados para estimular o apetite), com 4,1%. Vale lembrar que não há 

controle para venda desse tipo de medicamento.
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6. A prevalência sobre o uso de Cocaína, Crack e Merla foi, respectivamente, 

2,9%, 0,7%, 0,2%.

7. Entre os medicamentos usados sem receita médica, os Benzodiazepínicos 

(ansiolíticos) tiveram uso na vida de 5,6%, porcentagem inferior à verifi-

cado nos EUA (8,3%).

8. Quanto aos Estimulantes (medicamentos Anorexígenos), o uso na vida 

foi de 3,2%, porcentagem próxima a de vários países como Holanda, 

Espanha, Alemanha e Suécia, mas inferior aos EUA (6,6%).

9. A dependência para os Benzodiazepínicos atingiu 0,5% dos entrevista-

dos das 108 cidades pesquisadas menor que a dependência de Maconha 

(1,2%), mas maior que a de Solventes (0,2%) e de Estimulantes Anfeta-

mínicos (anorexígenos) com 0,1% .

10. No Brasil, o uso na vida de Heroína foi de 0,09% (apenas sete entrevista-

dos), cerca de 13 vezes menos que nos EUA (1,2%). Vale lembrar que a 

precisão da prevalência do uso na vida para Heroína foi muito baixa (ver 

Metodologia).

11. Não houve relato do consumo de drogas injetáveis no Brasil.

12. Ressalte-se a observação de que, na faixa etária de 12 e 17 anos, já exis-

tem relatos de uso das mais variadas drogas, bem como facilidade de 

acesso às mesmas e vivência de consumo próximo. Este dado enfatiza a 

necessidade de aprimoramento de programas de prevenção nesta faixa 

etária. Finalmente, 7,8% das jovens relataram ter sido abordadas por 

pessoas querendo vender-lhes droga.

13. Um terço da população masculina de 12 – 17 anos, declarou já ter sido 

submetida a tratamento para dependência de droga.

14. Em termos de uso na vida, Maconha, Solventes e Benzodiazepínicos dis-

putam, em todas as regiões as três primeiras posições. Estimulantes ocu-

pam, em geral, a quarta posição e os Orexígenos ocupam primeiro lugar 

no Norte e Nordeste.
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9.2.3  V levantamento nacional sobre o consumo 
de drogas psicotrópicas entre estudantes 
do ensino fundamental e médio da rede pú-
blica de ensino nas 27 Capitais Brasileiras – 
2004 Brasil Área: 8.511.978,1km2

1 Informação da população

População nas capitais brasileiras 39.461.480 habitantes (IBGE, 2004)

2 Estudantes

Tabela 9.5: Alunos matriculados no Ensino Fundamental a partir da 5ª série
Estudantes matriculados em 2004*

Ensino Escola Pública Escola Privada Total

Fundamental** 2.671.705 731.643 3.403.348

Médio 2.010.151 525.527 2.535.678

Total 4.681.856 1.257.170 5.939.026

Fonte: INEP-ME, 2004. 

Tabela 9.6: Uso na vida de drogas psicotrópicas por 5.191 estudantes do 
ensino fundamental e médio das redes municipal e estadual do Brasil, da-
dos expressos em porcentagem, levando-se em conta sexo, idade e as di-
ferentes drogas individualmente.

Uso na Vida – Sexo – Idade / Diferentes Drogas Individualmente.

Sexo %
Idade 

(anos) %

Drogas: Masc. Fem. 10- 12 13- 15 16- 18 > 18

1) Maconha 7,9 4,1* 0,6 3,9 11,2 17,7

2) Cocaína 2,8 1,3* 0,5 1,4 2,8 6,8

3) Crack 0,1 0,4 0,7 3,9 4,8 4,7

4) Anfetamínicos 3,0 4,3* 9,9 16,9 19,1 19,9

5) Solventes 16,9 14,3* 1,5 4,1 5,8 7,0

6) Ansiolíticos 3,1 5,0* 0,9 1,2 1,3 1,8

7) Anticolinérgicos 1,3 1,0 0,3 0,8 1,0 1,2

8) Barbitúricos 0,7 0,8 0,1 0,4 0,4 0,7

9) Opiáceos 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3

10) Xaropes 0,4 0,4 0,2 0,6 1,0 1,0

11) Alucinógenos 0,6 0,6 0,3 0,6 0,9 1,3

12) Orexígenos 0,4 1,0 0,3 0,6 2,0 2,4

13) Energéticos 14,9 9,4* 4,3 12,8 18,9 20,0

14) Anabolizantes 1,7 0,2* 0,3 0,6 2,0 2,4
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Total tipos de uso 23,5 21,7* 12,6 23,2 29,6 34,9

15) Tabaco 25,2 24,7* 7,0 24,7 39,7 41,3

16) Álcool 64,5 66,3* 41,2 69,5 80,8 82,1

* As porcentagens representam os dados expandidos (vide Metodologia).
NI significa dados não informados pelos alunos.
• Para definição para tipos de uso, vide Metodologia.
* Diferença estatisticamente significante entre os dois sexos (Teste do ᵡ², p < 0,05)

Fonte: INEP-ME, 2004. 

9.3 Comparativos
Tabela 9.7: Comparativo de tratamento, comparativo de uso na vida.

COMPARATIVO TRATAMENTO

2001 2005

Homens 5,6% 4,7%

Mulheres 2,5% 1,6%

COMPARATIVO USO NA VIDA

Ano 2003 2004 2005

Droga Meninos de rua Estudantes Domiciliar

Álcool 74,6% 25,2% 74,6%

Tabaco 44,0% 24,9% 63,6%

Maconha 8,8% 5,9% 43,8%

Solventes 6,1% 15,5% 43,8%

Ansiolíticos 5,6% 4,1% 9,6%

Cocaína 2,9% 2,0% 16,0%

Fonte: INEP-ME, 2004.

Resumo
Nesta aula conhecemos um pouco deste importante segmento em políticas 

públicas sobre drogas que são as pesquisas, tivemos contato com alguns 

dados epideniológicos que fundamentam os trabalhos técnicos nos cinco 

eixos temáticos das PNAD. 

Atividades de aprendizagem
•	 Aproveitando os dados do CEBRID, faça uma comparação dos dados na-

cionais com da sua região, qual é o maior problema encontrado. E reflita 

sobre o que poderia ser feito a respeito.
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Aula 10 – O Arcabouço Jurídico

Vamos acompanhar na linha do tempo, o esforço que vem sendo 

feito para o enfrentamento às drogas no campo jurídico e político 

no contexto internacional e conhecer melhor a Nova Lei de drogas 

do Brasil.

10.1  Marco legal – O Direito Internacional 
no que tange ao tema “drogas”

No plano internacional, o controle das drogas psicotrópicas é feito através 

de tratados, acordos ou convenções celebrados pelos países membros das 

Nações Unidas. Apesar do consumo de substâncias ser tão antigo quanto a 

humanidade, somente no início do século retrasado (1900) é que iniciaram 

as primeiras tentativas de controle do consumo e do tráfico de drogas a nível 

internacional.

Problemas relacionados ao abuso de certas substâncias já vinham ocorren-

do há muito tempo e já eram preocupação internacional. Embora, naquela 

época, o número de substâncias disponíveis com potencial para uso proble-

mático fosse bem menor, o reconhecimento da necessidade de um controle 

internacional dessas substâncias levou à realização da primeira entre tantas 

conferências e convenções sobre drogas conforme seguem abaixo. 

No ano de 1909, a Conferência de Shangai, reúne 13 países para tratar do 

problema do ópio indiano que havia sido infiltrado na China, esta reunião 

não produziu resultados práticos. 

No ano de 1911, aconteceu a primeira Conferência Internacional do Ópio na 

cidade de Haia na Suíça. 

Figura 10.1: Justiça
Fonte: http://www.google.com.br



Em 1912, realiza-se a primeira Convenção Internacional do Ópio. Resultante 

da Conferência de 1911 e popularmente conhecida como a "Convenção do 

Ópio", regulamentou a produção e a comercialização da morfina, heroína 

e cocaína. Foi prejudicada em sua execução pela Primeira Guerra Mundial, 

entrando em vigor apenas em 1921. 

No ano de 1921, foi criada a Comissão Consultiva do Ópio e Outras Drogas 

Nocivas, sucedida pela Comissão das Nações Unidas sobre Drogas Narcóticas 

(CND - Commission on Narcotic Drugs) por consequência da criação da So-

ciedade das Nações cuja Convenção constitutiva (art. 23°) reconheceu a atri-

buição de elaborar acordos sobre o tráfico de ópio e outras drogas nocivas

A Conferência de Genebra corre em 1924 e aprova a ampliação do conceito 

de substância entorpecente e instituição do sistema de controle do tráfico 

internacional por meio de certificados de importação e autorização de ex-

portação.

Em 1925, o chamado, “Acordo de Genebra”, surgido da Conferência vin-

culada à Sociedade das Nações de 1924, torna realidade os dispositivos da 

Conferência de Haia de 1912.

No ano de 1931, a Conferência de Bangkok, promove a revisão do acordo 

de Genebra de 1925.

Nos anos de 1931 e 1936, são realizadas duas novas Conferências em Ge-

nebra, estabelecendo a obrigação dos estados participantes a tomarem pro-

vidências com o objetivo de proibir, no âmbito nacional, a disseminação do 

vício.

Em 1946, é assinado protocolo atualizando acordos anteriores sob convoca-

ção da ONU (Organização das Nações Unidas)

Nos anos de 1948 em Paris e 1953 em Nova Iorque, firmam-se outros proto-

colos. O de Nova Iorque restringiu a produção de opiáceos na fonte, permi-

tindo sua destinação apenas para uso médico.

Em 30/03/1961 Firma-se a Convenção Única de Nova Iorque sobre Entor-

pecentes. Composta de cinquenta e um artigos relaciona os entorpecentes, 

classificando-os segundo suas propriedades em quatro listas.
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Estabelece as medidas de controle e fiscalização prevendo restrições espe-

ciais aos particularmente perigosos; disciplina o procedimento para a inclu-

são de novas substâncias que devam ser controladas; fixa a competência das 

Nações Unidas em matéria de fiscalização internacional de entorpecentes; 

dispõe sobre as medidas que devem ser adotadas no plano nacional para a 

efetiva ação contra o tráfico ilícito, prestando-se aos Estados assistência recí-

proca em luta coordenada, providenciando que a cooperação internacional 

entre os serviços se faça de maneira rápida; traz disposições penais, reco-

mendando que todas as formas dolosas de tráfico, produção, posse, etc., de 

entorpecentes em desacordo com a mesma, sejam punidas adequadamente; 

recomenda aos toxicômanos seu tratamento médico e que sejam criadas 

facilidades à sua reabilitação. 

Em 21/02/1971, firma-se a Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas, em 

Viena que passa a controlar a preparação, uso e comércio de psicotrópicos. 

Em Genebrano dia 25/03/1972, firma-se o Protocolo de Emendas à Conven-

ção Única sobre Entorpecentes de 1961, modificando-a e aperfeiçoando-a. 

Altera-se a composição e as funções do Órgão Internacional de Controle de 

Entorpecentes, amplia as informações que devem ser fornecidas para con-

trole da produção de entorpecentes naturais e sintéticos e salienta a necessi-

dade de tratamento que deve ser fornecido ao toxicômano.

Em 21 de outubro de 1976, foi promulgada a Lei Federal nº. 6.368, conhe-

cida como lei de entorpecentes, que dispunha sobre medidas de prevenção 

e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou 

que determinem dependência física ou psíquica, e dava outras providências.  

Esta lei foi posteriormente alterada pela medida provisória no 2.225-45, de 4 de 

setembro de 2001e revogada pela Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

10.2 Lei 11.343/2006 
No Brasil, o combate as drogas remonta a primeira metade do século XX, no 

Governo de Getúlio Vargas. Após segunda guerra mundial, o mundo havia 

adotado um novo contorno geopolítico, mergulhando na guerra fria e os 

norte-americanos mostram suas garras. 
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Os EUA criaram em 1951, o “War College” “Escola da Guerra” e ofertaram 

bolsas de estudos para que os oficiais superiores e generais de toda a Amé-

rica Latina frequentassem seus cursos e a política externa estadunidense 

volta-se ao “combate ao terrorismo e ao narcotráfico.” Texto do autor Gen-

naro Portugal Ciotola, disponível em: 

http://meuartigo.brasilescola.com/historia-do-brasil/a-era-vargas-
-deposicao-ao-segundo-governo-19511954.htm 

Mas é somente na década de 1970 que o governo passa a atuar mais forte-

mente, quando é sancionada a Lei 6.378, de 21/10/1976, conhecida como 

Lei de Entorpecentes. 

Com a entrada dessa lei em vigor, o Brasil passou a adotar uma política que 

não distinguia claramente o usuário do traficante, seguindo alinhamento 

norte americano de War on Drugs (Guerra às Drogas).

Em 2005, o Conselho Nacional Antidrogas – CONAD, por meio da Resolu-

ção 3 GSIPR/CH/CONAD, de 27/10/2005, aprovou a Política Nacional sobre  

Drogas – PNAD. Esse documento apresenta, além das diretrizes e dos objeti-

vos da política nacional, seus cinco eixos: prevenção; tratamento, recupera-

ção e reinserção social; redução de danos sociais à saúde; redução da oferta; 

além de estudos, pesquisas e avaliações. 

Em 2006 foi revogada a Lei 6.378/1976, com a aprovação da Lei 11.343. Após 

trinta anos da promulgação da antiga lei de tóxicos, a lei 6.368/76, surge à 

nova lei de drogas, a 11.343 de 23 de agosto de 2006, que traz consigo uma 

abordagem e forma mais madura tratar a questão do tráfico e do uso de dro-

gas, fazendo uma interpretação mais condizente com os dias atuais.

Desta forma, a pretensão dessa aula é apresentar al-

gumas das mudanças trazidas pela nova lei, tendo 

como parâmetro de comparação a Lei precedente.

Principais aspectos da nova Lei são: Instituir o Sis-

tema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas, 

e este estar em perfeito alinhamento com a Políti-

ca Nacional Sobre Drogas e em consonância com 

os compromissos internacionais do país, separar o 

usuário e o dependente, em definitivo, da figura do 

traficante, colocando-os em capítulos e foros dife-
Figura 10.2: Nova Lei 
Fonte: Elaborada pelo autor
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rentes, não descriminalizar nem despenalizar qualquer tipo de droga e con-

siderar o uso e porte como sendo crime, mas trocar a pena de prisão por 

penas alternativas. 

A nova Lei possui 75 artigos, com títulos, capítulos e seções, obviamente 

analisaremos alguns (como destaca a figura acima), apesar de todos serem 

igualmente importantes.

O que de fato diferencia as duas leis é o escopo, a Lei 6.368/76 tinha como 

objetivo central, “as drogas”, a retirada das drogas das ruas e lançava mão 

dos meios disponíveis para isso (como está representado na figura).

Já a Lei 11.343/06 está centrada nas pessoas, distinguindo-as: usuários, de-

pendentes de traficantes, associados e financiadores, atribuindo-lhes pesos 

e valores diferentes. Para assim promover a retirada das drogas das ruas.

 Em seu artigo 1º a nova Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas, e em seu parágrafo único,  define o que é drogas e onde e 

como elas serão classificadas. (matéria que será abordada na próxima aula)

Em seu artigo 4º inciso X – trata da observância do equilíbrio entre as ativi-

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

e dependentes de drogas e de repressão à sua produção não autorizada e 

ao seu tráfico ilícito, visando a garantir a estabilidade e o bem-estar social. 

Aqui pela primeira vez, a legislação sobre drogas, destaca a importância da 

prevenção falando em equilíbrio das atividades, não sendo mais a prioridade 

a redução da oferta. A sociedade acreditou por muito tempo, que os pro-

blemas advindos das drogas seriam resolvidos pela policia ou e pela justiça.

Ao abordar os diferentes, a nova Lei os trata de maneiras diferentes, como 

podemos observar no desenho acima.

Quando falamos do usuário, por exemplo, em seu artigo 22° a Lei determi-

na que as atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do 

dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes 

princípios e diretrizes. Que constam do seu inciso I.  O respeito ao usuário 

e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, 

observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e dire-

trizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social.
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Também é destinado ao usuário o seu artigo 28°, diz que quem adquirir, 

guardar, tiver em deposito, transportar ou trouxer consigo para consumo 

pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar será submetido as seguintes penas. E vejam a Lei ainda 

trata como sendo pena:

I - Advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - Prestação de serviço a comunidade;

III - Medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 

Não mais penas restritivas de liberdade, porem não está configurado aqui, a 

inexistência de pena, mas sim o entendimento de que nestes casos de “por-

te para uso pessoal” não cabe mais pena de prisão, sim restritiva de direito.

No mesmo artigo 28°, mas no parágrafo § 1° 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.

Já no parágrafo § 2° deparamo-nos com um tema polêmico, para determi-

nar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e 

à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 

desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à condu-

ta e aos antecedentes do agente.

Alguns afirmam estar expressa aqui, a oficialização da descriminação, onde 

os três “PÊS” (pretos, pobres e prostitutas), serão sempre penalizados. Po-

rem o entendimento correto não é este, pois confere ao magistrado inter-

pretar os fatos e avaliar a conduta e os antecedentes dos agentes envolvidos.

Ainda no artigo 28° § 3º As penas previstas nos incisos 2 e 3 no caput des-

te artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. E § 5º a 

prestação de serviços a comunidade será cumprida em programas comuni-

tários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos 

congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos que se ocupem prefe-

rencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e 

dependentes de drogas.
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A lidar com o usuário traficante, a lei também se preparou, o artigo 26° traz 

que o usuário e o dependente de drogas que, em razão da prática de infra-

ção penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos 

a medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à sua saúde, 

definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Ou seja, deverá ser oferecido 

a este preso, usuário ou dependente tratamento. Sabemos que a realidade 

nas unidades prisionais, esta distante do que propõe a lei de drogas, mas ai 

é um problema a ser resolvido na lei de execuções penais.

Quando enfrenta as questões do tráfico e lida com a figura do traficante, a 

Lei foi mais dura, houve acréscimo de pena mínima, que era de três anos na 

antiga Lei para cinco anos de restritiva de liberdade na nova Lei

Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda ou oferecer, ter em deposito, transportar, trazer con-

sigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas 

ainda que gratuitamente sem autorização ou em desacordo com determina-

ção legal ou regulamentar.

Pena - reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa (grifo 

nosso)

Merece o destaque também é  a apologia ao uso, muitos tem afirmado não 

constar mais na legislação, acompanhe o parágrafo § 2º do artigo 33° quem 

induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga, receberá uma 

pena de detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 

(trezentos) dias-multa. Parágrafo § 3º Oferecer droga, eventualmente e sem 

objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumi-

rem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 

(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas 

previstas no art. 28. 

Avanço significativo foi o introduzido pelo artigo 35° associarem-se duas ou 

mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos 

crimes previstos nos arts. 33°, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, 

de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e 

duzentos) dias-multa

O maior dos benefícios da nova lei no campo criminal foi a inclusão do artigo 

36° a figura do financiador.  Financiar ou custear a prática de qualquer dos 

Traficar drogas não é apenas 
vende-la, veja o inciso III 
Quem utiliza local ou bem 
de qualquer natureza de que 
tem a propriedade, posse, 
administração, guarda ou 
vigilância, ou consente que 
outrem dele se utilize, ainda 
que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou 
regulamentar, para o tráfico 
ilícito de drogas.
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crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena de reclusão, 

de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 

4.000 (quatro mil) dias-multa. 

Por muitos anos discutiu-se o papel dos grandes financiadores do trafico de 

drogas, mas não havia um mecanismo legal para chegar até eles, hoje existe.

Já ao dependente o artigo 45°.  Diz que é isento de pena o agente que, em 

razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força 

maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha 

sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter 

ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E em 

seu parágrafo único.  Determina que quando absolver o agente, reconhe-

cendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto 

neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá deter-

minar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico 

adequado.

A nova Lei sobre drogas já sofreu uma alteração, o Supremo Tribunal Fe-

deral – STF em recente decisão declarou inconstitucional o artigo. 44° que 

estabelecia que os crimes previstos nos artigos 33° caput e § 1o e 34o a 37o 

desta Lei, eram inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia 

e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de 

direitos. Hoje, traficantes mesmo sendo presos em flagrante, podem res-

ponder em liberdade e terem penas convertidas em restritivas de direito, vai 

depender do juiz.

Muitos têm falado que a guerra contra as drogas está perdida, e sugerem 

até a legalização de pelo menos algumas delas para evitar a morte de milha-

res de pessoas no mundo.

Como vimos em outras aulas a política sobre drogas tem cinco eixos, e sua 

ótica é da responsabilidade compartilhada, o eixo da redução da oferta, as 

polícias e a justiça tem feito a sua parte, muito pouco tem sido feito nos 

outros eixos: prevenção; tratamento, recuperação e reinserção social; redu-

ção de danos sociais à saúde e estudos, pesquisas e avaliações. E fala-se em 

legalizar as drogas, mas isto é assunto para outra aula.
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Resumo
Vimos que apesar do transcorrer  dos anos, do agravamento dos problemas 

advindos do comércio ilegal e do uso indevido de drogas, o arcabouço legal 

existente tem conseguido em parte conter o avanço das drogas. Porem, res-

ta saber se existe de fato interesse em mudança.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise na sua cidade se existe alguma legislação municipal voltada ao 

nosso tema “drogas” por exemplo, referente a instalação de estabeleci-

mentos que vendem bebidas alcoolicas para consumo, nas proximidades 

de Instituições de Ensino.

Anotações
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Aula 11 –  O Sistema Nacional de 
Políticas Públicas Sobre 
Drogas – SISNAD

Nesta aula conheceremos SISNAD, a estrutura encarregada de or-

ganizar, articular e integrar as ações de enfrentamento as drogas 

no Brasil.

11.1  O Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas - SISNAD

A oferta e a demanda de drogas no Brasil são tratadas como questões de 

Estado, em decorrência dos malefícios produzidos às instituições e as rela-

ções sociais. Os prejuízos vão além da segurança, da saúde, do trabalho, da 

previdência social, do bem-estar individual, da família, podemos dizer que é 

uma preocupação de soberania nacional.

Figura 11.1: Sisnad
Fonte: http://www.senado.gov.br

Assim, as ações governamentais para a redução da oferta e da demanda 

de drogas são realizadas pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas – SISNAD, criado em 1976 atendendo ainda a Lei nº 6.368, de 21 de 

outubro de 1976.



A Lei hoje em vigor é a n° 11.343 de 23 de agosto de 2006, que institui o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD que prescreve 

em seu artigo 1º medidas para prevenção do uso indevido, atenção e rein-

serção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para 

repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define 

crimes. 

A missão do SISNAD é organizar, articular e integrar a ação pública para a 

prevenção do uso indevido de drogas, a redução dos danos sociais e a saú-

de decorrentes deste uso, o tratamento e a reinserção social dos usuários e 

dependentes químicos e a repressão à produção não autorizada e ao trafico 

de drogas.

Integram o SISNAD todas as organizações públicas do país, das esferas fe-

deral, estadual e municipal, que exerçam atividades relacionadas ao assunto

Apesar de sua natureza governamental o SISNAD, mantém-se aberto à par-

ticipação da sociedade, observando o principio da responsabilidade com-

partilhada, ou seja, da cooperação mútua e da articulação de esforços para 

o alcance dos objetivos sociais, organizando-se de forma descentralizada, 

tendo o CONAD, como seu órgão normativo superior, responsável pelo esta-

belecimento dos princípios, orientações, políticas e diretrizes.

11.1.1 A Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD
A SENAD é quem exerce a Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Po-

líticas Sobre Drogas – CONAD e também atua como órgão coordenador da 

redução da demanda de drogas e órgão responsável pela gestão do Fundo 

Nacional Antidrogas – FUNAD, conforme mencionado na Lei 11.343.

Compete a SENAD, coordenar a atualização da PNAD, apoiar as atividades 

do CONAD especialmente a gestão interna e o acompanhamento e avaliação 

da implantação da PNAD e estimular e articular a cooperação internacional.

Como órgão coordenador da redução da demanda de drogas no Brasil com-

pete a SENAD:

•	 Orientar, acompanhar e avaliar as ações de Redução da Demanda de Drogas

•	 Estruturar e organizar a atuação das organizações públicas para a 

Redução da Demanda de Drogas

Vale como registro histórico, 
informar que somente em 02 

de setembro de 1980, através 
do Decreto federal nº 85.110, 

foi regulamentado e instituído o 
Sistema Nacional de Prevenção, 

Fiscalização e Repressão de 
Entorpecentes que funcionou 
até a publicação do Decreto 

nº 3.696, de 21 de dezembro 
de 2000, que dispôs sobre o 

Sistema Nacional Antidrogas.
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•	 Integrar as organizações federais, estaduais e municipais para a ação 

articulada de Redução da Demanda de Drogas

Para entendermos o “SISNAD” é necessário conhecermos um pouco da 

história da Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD.  Nos idos de 1993 a 

Lei n° 8.764, de 20 de dezembro, já havia criado a Secretaria Nacional de 

Entorpecentes. Vinculada ao Ministério da Justiça, à Secretaria Nacional de 

Entorpecentes, competia supervisionar, acompanhar e fiscalizar a execução 

das normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Entorpecentes. 

Até 1998, o Brasil não contava com uma política pública na área de redução 

da demanda e da oferta de drogas. Em junho daquele ano, em Nova York, 

durante a XX Assembleia Geral Especial das Nações Unidas, foram discuti-

dos os princípios da redução da demanda de drogas e da responsabilidade 

compartilhada. 

Como consequência desta Assembleia, no Brasil foi criada em junho de 

1998, a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), diretamente vinculada ao 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, por meio 

da medida provisória n° 1.689-1 e regulamentada pelo Decreto n° 2.632, 

ambos de 29 de junho de 1998. De acordo com o Decreto n° 5.912 de 27 

de setembro de 2006, são competências da SENAD, exercer a secretaria-

-executiva do Conselho Nacional de políticas Sobre Drogas; articular e coor-

denar as atividades de prevenção ao uso indevido, a atenção e a reinserção 

social de usuários e dependentes de drogas, propor a atualização da política 

nacional sobre drogas na esfera de sua competência e gerir o Fundo Nacio-

nal Sobre Drogas FUNAD e o Observatório Brasileiro de Informações sobre 

Drogas OBID.

Seu primeiro secretário foi o juiz paulista aposentado Wálter Maierovitch, 

substituido pelo General do Exercito Brasileiro Alberto Mendes Cardoso. 

Como resultado do processo de realinhamento da PNAD, a partir do Fó-

rum Nacional sobre Drogas em 2004, o prefixo “anti” da Política Nacional 

Antidrogas foi substituído pelo termo “sobre drogas”, já de acordo com o 

posicionamento do governo e com a nova demanda popular, manifesta ao 

longo do processo. Sendo a partir de então, dirigida pelo General do Exercito 

Brasileiro Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa. 

Desde a sua criação em 1.998 até 2.010 a SENAD esteve vinculada ao 

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Repúblicas- GSI/PR. 
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Atualmente ela se encontra vinculada ao Ministério da Justiça, e tem com 

Secretária Nacional a Assistente Social, Dra Paulina do Carmo Arruda Vieira 

Duarte.

Neste período em que esteve vinculada ao GSI a SENAD, enfrentou crises. 

Das pressões dos militares para unilateralmente conduzirem o processo, ao 

afastando dos conselhos estaduais, que provocou o desmantelando da in-

cipiente rede existente, as dificuldades de relacionamento com a Polícia Fe-

deral. Sem dúvidas, o distanciamento dos Conselhos Estaduais de Políticas 

sobre Drogas foi, e ainda é o maior prejuízo deste período.

Mas foi neste período, também, que foram desenvolvidos vários trabalhos e 

em 17 de fevereiro de 2003 é encaminhada ao congresso Nacional mensa-

gem presidencial com o seguinte teor:

[...] A construção de nova agenda nacional para a redução da demanda 

de drogas sinaliza para a necessidade de centrar esforços na integração 

das políticas públicas setoriais com a política nacional antidrogas, com 

vistas a ampliar o alcance das ações, otimizar o emprego dos recursos 

públicos e maximizar os resultados para a sociedade. 

[...] é preciso descentralizar a ação em nível municipal, permitindo a 

condução local das atividades de redução da demanda, devidamente 

adaptadas à realidade de cada município. Para isso, deve-se fortalecer as 

estruturas do Sistema Nacional Antidrogas, especialmente as estaduais, 

que, nesse contexto, configuram os grande “braços” do Sistema.

Em 2004 ocorre o realinhamento da Política Nacional com a realização do 

Seminário Internacional de políticas Nacionais – fóruns regionais e o fórum 

nacional. Em 23 de agosto de 2006 aprovada a Lei 11.343.

A Política nacional sobre drogas é composta de pressupostos e objetivos, 

cabe aqui o seguinte destaque: 

A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, re-

conhecendo a importância da participação social nas atividades do SISNAD.

E são definidas as áreas de atuação da PNAD: Prevenção, tratamento, recu-

peração e reinserção social, redução dos danos sociais e a saúde, redução 

da oferta e estudos pesquisas e avaliações.  Assunto que será abordado em 

outra aula. 
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Outro destaque a ser feito é o seu artigo 1° Parágrafo único.  Para fins desta 

Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de 

causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas 

atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União.

11.2  A lista produzido pelo Ministério da 
Saúde 

Aqui apresentamos o que talvez poucos tenham conhecimento, cabe a Di-

retoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério 

da Saúde, classificar e produzir as listas de substancias  prescritas, controla-

das e proscritas, considerando as atualizações das Listas "AMARELA" (En-

torpecentes de Controle Internacional), "VERDE" (Psicotrópicos de Controle 

Internacional) e "VERMELHA" (Precursores e Insumos Químicos de Controle 

Internacional) das Convenções da Organização das Nações Unidas, das quais 

o Brasil é signatário,   conforme portaria n° 344 de 12 de maio de 1998 e 

suas atualizações.

Prescritas: Lista – A1 - substâncias entorpecentes sujeitas à notificação de 

receita “A” Lista – A2 - substâncias entorpecentes de uso permitido somente 

em concentrações especiais, sujeitas à notificação de receita “A” Lista – A3 

- substâncias psicotrópicas sujeitas à notificação de receita “A”.

Controladas: Lista – B1 - substâncias psicotrópicas sujeitas à notificação de 

receita “B”. Lista – B2 - substâncias psicotrópicas anorexígenas sujeitas à 

notificação de receita “B”. Lista – C1 – outras substâncias sujeitas à controle 

especial em duas vias. Lista – C2 – substâncias retinóicas sujeitas à notifica-

ção e receita especial. Lista – C3 – substâncias imunossupressoras sujeitas à 

notificação e receita especial. Lista – C4 – substâncias antiretrovirais sujeitas 

a receituário do programa DST/AIDS ou sujeitas a receita de controle espe-

cial em duas vias. Lista – C5 – substâncias anabolizantes sujeitas a receita 

de controle especial em duas vias Lista – D1 – substâncias precursoras de 

entorpecentes e/ou psicotrópicos sujeitas a receita médica sem retenção Lis-

ta – D2 – insumos químicos utilizados como precursores para a fabricação e 

síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos sujeitos a controle do Ministério 

da Justiça. Lista – E – plantas que podem originar substâncias entorpecentes 

e/ou psicotrópicas.

Proscritas Lista F – substâncias de uso proscrito no Brasil - F1 substâncias 

entorpecente F2 substâncias Psicotrópicas. - F3 outras substâncias.
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As drogas no Brasil, não são classificadas pela polícia ou pela justiça, 

são classificadas e listadas pelo Ministério da Saúde. 

Uma característica que diferencia a lista de substâncias produzida pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA do Brasil, da lista 

produzida pelo Food and Drug Administration - FDA que é órgão go-

vernamental dos Estados Unidos da América que faz o controle dos 

alimentos, suplementos alimentares, medicamentos, cosméticos, equi-

pamentos médicos, materiais biológicos e produtos derivados do san-

gue humano. 

Basicamente é,  que  nós listamos as drogas proibidas,  tudo o que não 

estiver na lista é em tese, permitido, já o Food and Drug Administration 

-  FDA  lista o que é permitido, tudo o que não estiver na lista é proibi-

do, ficando muito mais fácil e obvio o controle e a fiscalização.

11.3 Esferas de Gestão do SISNAD
A composição do Sistema Nacional de Política sobre Drogas foi vetada no 

capitulo II art. 6° da Lei 11.343, mas regulamentada pelo decreto n° 5912 

de 27 de setembro de 2006.

Integram o Sistema na esfera nacional o Conselho Nacional Antidrogas - CO-

NAD, como órgão colegiado de natureza normativa e de deliberação coletiva 

do sistema, como responsável por estabelecer as macro-orientações a serem 

observadas pelos integrantes do SISNAD, vinculado ao Ministério da Justiça, 

a Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, o conjunto de órgãos e entida-

des públicos que exerçam atividades de prevenção do uso indevido, atenção 

e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; e repressão da 

produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas do Poder Executivo 

federal; dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, mediante ajustes 

específicos; e as organizações, instituições ou entidades da sociedade civil 

que atuam nas áreas da atenção à saúde e da assistência social e atendam 

usuários ou dependentes de drogas e respectivos familiares, mediante ajus-

tes específicos.
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Na esfera estadual, os Conselhos Estaduais – Antidrogas, Sobre drogas, de 

Entorpecentes e afins, os órgãos e entidades públicos que exerçam ativida-

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

e dependentes de drogas; e repressão da produção não autorizada e do 

tráfico ilícito de drogas do Poder Executivo estadual; e as organizações, ins-

tituições ou entidades da sociedade civil que atuam nas áreas da atenção à 

saúde e da assistência social e atendam usuários ou dependentes de drogas 

e respectivos familiares.

Na esfera municipal, os Conselhos municipais – Antidrogas, Sobre drogas, 

de Entorpecentes e afins, órgãos e entidades públicos que exerçam ativida-

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

e dependentes de drogas; e repressão da produção não autorizada e do 

tráfico ilícito de drogas do Poder Executivo municipal; podendo também fa-

zer parte, instituições federais e estaduais e as organizações, instituições ou 

entidades da sociedade civil que atuam nas áreas da atenção à saúde e da 

assistência social e atendam usuários ou dependentes de drogas e respecti-

vos familiares.

Como observamos na figura, as áreas de atuação estão bem definidas, po-

demos notar também, que, em algumas situações, existe a possibilidade da 

atuação conjunta de dois ou três entes federados. A que chamamos de área 

de interesse mútuo, ou área de atuação em rede. 

Percebemos que na lógica do sistema, existirá sempre um órgão normativo e 

de deliberação coletiva, um “Conselho”, seja na esfera estadual ou munici-

pal, com uma secretaria executiva. E que estados e municípios desenvolvam 

a organização de subsistemas de redução de demanda e oferta de drogas.

Estas estruturas espalhadas pelos 26 estados mais o distrito federal e pre-

sente nos 5.565 municípios brasileiros estabeleceria um marco no enfrenta-

mento as questões relacionadas às drogas. O estabelecimento da Rede de 

Prevenção, questão que será melhor apresentada na aula futura.

Resumo 
Nesta aula tivemos contato com o que vem a ser o SISNAD, conhecemos a 

SENAD e lista de drogas e as esferas de gestão do Sistema.
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Atividades de aprendizagem
•	 Verifique em sua localidade, se existe conselho municipal sobre drogas ou 

similar e como ele se relaciona com o conselho estadual e com o nacional.

Anotações
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Aula 12 –  As estruturas que integram 
o SISNAD

Nesta aula conheceremos as estruturas que integram o Sistema 

Nacional - SISNAD, as estruturas encarregadas de organizar, articu-

lar e integrar ações de enfrentamento as drogas no Brasil.

12.1  O Conselho Nacional Sobre Drogas – 
CONAD

O Conselho Nacional sobre Drogas é um órgão colegiado, de natureza 

normativa e de deliberação coletiva, responsável por estabelecer as macro-

-orientações a serem observadas pelos integrantes do SISNAD, em suas res-

pectivas áreas de atuação.

O CONAD é presidido pelo chefe da 

pasta do Ministério da Justiça e desem-

penha os papeis político-estratégico de 

assessorar a Presidência da Repúblicas 

no provimento das orientações globais 

relativas à redução da demanda e da 

oferta de drogas no país e promover a 

articulação, integração e organização 

da ação do Estado. 

12.1.1 Composição
A composição do CONAD é estabelecida pelo presidente da repúblicas e 

contempla representantes dos órgãos públicos federais responsáveis pela 

formulação e implementação das políticas públicas das áreas sociais do Go-

verno Federal com responsabilidade direta nas questões relativas à demanda 

e à oferta de drogas.

A representação intersetorial visa assegurar o compromisso desses órgãos 

com os projetos e atividades para a redução da demanda e da oferta de 

drogas e integrar as diversas políticas setoriais convergentes com o tema, 

organizando a ação pública.

O CONAD conta, também, com representantes dos conselhos estaduais de 

Entorpecentes ou Antidrogas, escolhido mediante processo de indicação e 

Você sabia que somente após 
quatro anos da promulgação 
da Lei 6368/76 a chamada 
Lei de Entorpecentes é que foi 
criado o primeiro conselho. Foi 
com a publicação do Decreto 
nº 85.110, de 02 de setembro 
de 1980, que regulamentou 
e institui o Sistema Nacional 
de Prevenção, Fiscalização e 
Repressão de Entorpecentes, 
é que foi criado o primeiro 
conselho que tinha como 
missão o enfrentamento às 
drogas. Conselho Federal de 
Entorpecentes, que funcionou 
até a edição da medida 
provisória n° 1.689-1 de 
29 de junho de 1998, que 
o transformou em Conselho 
Nacional Antidrogas.

Figura 12.1: Drogas – diga não
Fonte: http://www2.planalto.gov.br



aprovação dos presidentes dos 27 Estados existentes, para favorecer a sua 

maior integração com as estruturas do SISNAD e promover a unicidade de 

objetivos e estratégias. 

12.1.2 Competências
✔ Propor e realinhamento da PNAD à luz dos interesses da sociedade

✔  Promover a orientação estratégica global e definir prioridades para as ati-

vidades de redução da demanda e da oferta de drogas no País

✔ Dispor sobre a organização do SISNAD

✔  Exercer orientação normativa sobre as atividades de redução da demanda 

e da oferta de drogas.

✔  Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos do Fundo Nacional Antidro-

gas- FUNAD e o desempenho dos planos e programas da PNAD

✔  Dispor sobre a sua organização interna e sobre a estrutura e o funciona-

mento de suas atividades.

✔  Promover a integração dos órgãos e entidades que compõem o SISNAD, 

inclusive os dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

12.1.3 Nova Estrutura
O CONAD dispõe das seguintes estruturas internas:

✔  Plenário, composto pelo conjunto de seus conselheiros, designados por 

decreto.

✔  Secretaria Executiva, exercida pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas, em conformidade com a Lei 11.343/06

✔ Câmaras Técnicas

✔ Câmaras de Assessoramento

12.1.4 Câmaras técnicas
São instancias de participação social e de articulação do Conselho Nacional Anti-

drogas, responsável por formular consensos, atender a solicitações do plenário do 

CONAD e propor estratégias para a redução da demanda e da oferta de drogas. 
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12.4.5 Câmaras de assessoramento
São instancias de orientação do plenário do CONAD, responsáveis por emitir 

pareceres e promover estudos técnicos e científicos para subsidiar os mem-

bros do Conselho em suas deliberações e decisões

Infelizmente pouco se sabe da atuação do CONAD, devido ao seu distancia-

mento dos Conselhos Estaduais e Municipais.

12.2 Fundo Nacional Sobre Drogas
A Lei n° 7.560, de 19 de dezembro de 1986, criou o Fundo de Prevenção, 

Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso, e dispôs sobre os bens 

apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico ilícito de drogas ou ativi-

dades correlatas, que funcionou até 2006.

O Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) tem grande importância no Sistema 

Nacional de Políticas Sobre Drogas, pois é uma das principais fontes finan-

ciadoras desse  sistema. O FUNAD está  vinculado  à Secretaria Nacional  de 

Políticas  sobre Drogas  – SENAD, do Ministério da Justiça. 

É de sua responsabilidade estabelecer critérios e implementar a reversão do 

patrimônio obtido ilicitamente em atividades de tráfico de drogas ou a elas 

associada, em favor da sociedade. 

Seus recursos são constituídos de dotações específicas estabelecidas no 

orçamento da União, de doações, de recursos de qualquer bem de valor 

econômico, apreendido em decorrência do tráfico de drogas de abuso ou 

utilizado em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas, 

após decisão judicial ou administrativa tomada em caráter definitivo. E serão 

destinados ao desenvolvimento, à implementação e à execução de ações, 

programas e atividades de repressão, de prevenção, tratamento, recupera-

ção e reinserção social de dependentes de substâncias psicoativas.

12.3  Observatório Brasileiro de Informações 
Sobre Drogas

O Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas – OBID, é um órgão 

da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD, cuja missão é 

reunir, gerenciar, analisar e divulgar conhecimento e informações sobre dro-

gas, incluindo dados de estudos e pesquisas nacionais e internacionais, que 

Você poderá acompanhar 
a aplicação dos recursos 
do FUNAD através do site 
contas abertas http://www.
contasabertas.com.br/WebSite/ 
e também ler o relatório do 
Tribunal de Contas da União. 
TCs 021.180/2010-5 e 
033.434/2010-7.
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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. 

Devido a sua capacidade e seus recursos tecnológicos desenvolvidos em 

forma de portal, é uma valiosa ferramenta disponível e com acesso livre a 

qualquer usuário.

Atende a dois objetivos principais:

1. Realizar a gestão do conhecimento sobre drogas, possibilitando informar 

e mobilizar a sociedade, além de viabilizar a capacitação à distancia e

2. Permitir a gestão integrada das estruturas do Sistema Nacional sobre 

Drogas

O OBID é responsável também por:

Centralizar e facilitar o acesso às informações sobre drogas que auxiliem 

a SENAD, os componentes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas (SISNAD) e demais áreas de interesse no planejamento e na realiza-

ção de suas atividades;

Definir indicadores e coletar informações, determinando seu nível de confia-

bilidade e utilidade, de modo a torná-las compatíveis e comparáveis nacional 

e internacionalmente, facilitando assim atividades de planejamento, estatís-

tica e avaliação relacionadas à atuação da SENAD;

Gerenciar e atualizar a base de dados das instituições de atenção à saúde ou 

de assistência social que atendam usuários ou dependentes de drogas, bem 

como as de ensino e pesquisa. 

No portal OBID os usuários tem acesso, entre outras informações, a pesqui-

sas, estatísticas, notícias e artigos científicos relacionados ao tema drogas; 

legislação; links para outros sites; publicações e cartilhas sobre diversos tipos 

de drogas disponíveis para download. 

Além disso, no item “Onde buscar ajuda” há uma relação de instituições 

públicas e privadas que se dedicam ao tratamento e assistência de usuários e 

dependentes de drogas. Há ainda os serviços de biblioteca, fóruns, enquete 

e pesquisas on-line.
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O OBID também abriga outros portais. No portal Internacional os usuários 

têm acesso a notícias e as principais convenções assinadas pelo Brasil. Há 

também o portal do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e dos Con-

selhos Estaduais e Municipais de todo o País. 

No OBID os adolescentes também têm seu espaço no portal Mundo Jovem. 

Totalmente dedicado ao público adolescente. O Mundo Jovem traz infor-

mações em linguagem adaptada ao universo juvenil e questões que afetam 

diretamente os jovens como: drogas e esporte; drogas e violência; drogas e 

sexo, entre outras. 

Os jovens possuem também o portal “Jovem sem Tabaco”. Resultado de 

uma parceria entre a SENAD e o Instituto Nacional do Câncer – INCA, do 

Ministério da Saúde, nele podem ser encontradas as principais informações 

sobre o tabagismo no Brasil.

Resumo
Nesta aula tivemos contato com o organismo encarregado de implementar 

a políticas sobre drogas no Brasil, e conhecermos um pouco os órgãos e 

estruturas que o integram.

Atividades de aprendizagem
•	 Acompanhe os trabalhos dos órgãos do SISNAD atravéz do site do Observa-

tório Brasileiro de Informações sobre Drogas www.obid.senad.gov.br/
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Aula 13 –  Os Conselhos de Políticas 
Sobre Drogas

Nesta aula vamos falar de como o cidadão comum pode e deve 

intervir na formulação e implantação de uma política sobre drogas 

no Brasil.

13.1 Conselhos como instrumento de controle
 A partir das premissas estabelecidas pela Constituição de 1998, criam-se 

e instalam-se conselhos em todos os níveis de governo (federal, estadual e 

municipal), referentes aos diversos tipos de políticas públicas alguns de cará-

ter deliberativo, outros consultivos

Apesar da escassez de informações, o quadro geral que vem sendo revelado 

exibe um movimento de aproximação entre sociedade civil e o Estado, em 

direção ao aprofundamento da democratização da gestão de políticas pú-

blicas.

Figura 13.1: controle social 
Fonte: http://drrosinha.com.br/

A instituição de conselhos como 

instrumentos de controle da ad-

ministração pública nas mais di-

versas áreas, sinaliza para a com-

plementaridade das democracias 

representativa e participativa.

O controle social é a capacidade 

que tem a sociedade organizada 

de intervir nas políticas públicas, 

interagindo com o Estado na de-

finição de prioridades e na ela-

boração dos planos de ação do 

município, estado ou do governo 

federal. Os Conselhos são uma 

forma democrática de controle social. Fazer valer esse canal de participação 

é tarefa de cada cidadão.

A constituição do estado democrático de direito está diretamente ligada ao 

controle da ação governamental, especialmente no que se refere à adoção 



de políticas públicas e gestão dos recursos públicos.

O suporte maior da liberdade com igualdade esta na ação cívica dos cida-

dãos e sua participação nos negócios públicos.

13.2  A Estruturação dos conselhos sobre 
drogas

Os conselhos de políticas são instituições hibridas (estado e sociedade civil) 

que buscam articular participação, deliberação e controle sobre o Estado e 

que tem tido importante papel na formação das agendas políticas, especial-

mente as locais.

 Os conselhos sobre drogas no Brasil nos três níveis de governo (federal, 

estadual e municipal), têm adotado basicamente o mesmo modelo de es-

truturação.

Quanto à natureza, são órgãos superiores, colegiados, consultivos, normati-

vos e de deliberação coletiva.

Quanto à missão: estabelecer as macro-orientações para o sistema local (es-

tadual ou municipal) observando sempre as orientações do SISNSAD e CO-

NAD

Quanto ao papel: Devem atuar como instâncias de assessoramento aos go-

vernos locais no provimento das orientações estratégicas globais do “Sis-

tema” e promover a articulação; a integração e a organização de ações no 

estado e/ou no município para a redução da demanda e oferta de drogas.

Suas competências: formular a política local sobre drogas, alinhada a PNAD, 

e assegurar a sua atualização á luz dos interesses da sociedade, compatibili-

zar os planos municipais com os planos estaduais e nacionais, bem como co-

ordenar e fiscalizar a respectiva execução, promover a orientação estratégica 

global e definir prioridades para as atividades de redução da demanda e da 

oferta de drogas no Estado, dispor sobre a organização do Sistema Estadual 

de Políticas Públicas sobre Drogas, exercer orientação normativa sobre as ati-

vidades de redução da demanda e da oferta de drogas, celebrar convênios, 

acordos e protocolos de colaboração com entidades e/ou órgãos que atuam 

na área de prevenção, tratamento e repressão às drogas.
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13.3 A participação nos conselhos
Os Conselhos sobre Drogas sejam eles estaduais ou municipais, devem ga-

rantir a livre participação das entidades civis para garantir a sólida aderência 

aos interesses dos cidadãos, a transparência e eficácia das ações de Governo. 

Resguardando os direitos e interesses dos cidadãos e respeitando às diversi-

dades sócio-econômicas, culturais e religiosas.

Estas representações devem contemplar seguimentos diretamente impacta-

dos pelo problema das drogas, as lideranças representativas do setor priva-

do, da sociedade civil, da área jurídica e da comunidade científica.

13.4 Rede de prevenção
Quando falamos em rede de prevenção, falamos em algo que ainda não 

existe no Brasil. 

Dados da pesquisa de indicadores sociais do IBGE 2009 indicam que dos mu-

nicípios brasileiros 98,3% possuem conselho tutelar, 98% conselho de saú-

de, 93% conselho de assistência social, 91,4 conselho de crianças e adoles-

centes, 73% conselho de educação, 34% conselho do trabalho e emprego, 

29% conselho de meio ambiente, 22% conselho de turismo, 16% conselho 

de políticas urbanas, 16%conselho de transporte, 13% conselho de cultura, 

11% conselho de habitação.  

E apenas 10% dos municípios brasileiros têm conselho sobre drogas instala-

do ou criado através de algum mecanismo legal, Lei ou Decreto, o que não 

garante o seu funcionamento. Como então discutir os problemas? Encami-

nhar as demandas? Como elaborar alternativas e escolher uma delas? Como 

implementar, implantar desenvolver, consolidar uma política públicas com 

apenas 10% da população envolvida?

São estes os desafios quando falamos da rede de prevenção. È necessário 

utilizarmos as redes existentes para articularmos a criação, reestruturação e 

manutenção dos conselhos sobre drogas locais.

13.5  Passos para criação de Conselhos sobre 
drogas

Antes mesmo de discorrermos sobre a criação um Conselho Municipal Anti-

drogas ou sobre Drogas - COMAD em seu município. Vale à pena ressaltar-

mos o que não é um COMAD. 
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Estes conselhos não são delegacias nem hospitais, apesar da importância 

destas duas áreas, a repressão ao trafico e o tratamento de dependentes 

químicos, os conselhos de política sobre drogas atuam com gestores e 

articuladores da política pública, principalmente com as demais políticas 

setoriais.

A atuação de um conselheiro em um COMAD, não pode ser encarada “ape-

nas” como trabalho ou tarefa. Ele deve defender primeiramente os interes-

ses da sociedade, contribuir para a causa, com seus conhecimentos pesso-

ais, não necessariamente formação acadêmica, os COMADs necessitam de 

especialistas em vida saudável e por último, mas não menos importante, 

representar o órgão/ segmento a que pertence no conselho, não apenas os 

interesses do órgão/segmento a que pertence. 

Lembrando que só é prioridade, o que tem dotação e/ou previsão orçamen-

tária própria ou verba destinada. Não basta o executivo seja ele federal esta-

dual ou municipal, atribuir relevância, importância a temática das drogas, se 

não destinar parte do orçamento para fazer frente ao problema.

Então o que fazer? 

Passo 1 - Convidar a sociedade local a debater os problemas e alternativas 

para o município. Identificar e contatar as pessoas, movimentos comunitá-

rios organizados, instituições e entidades sensíveis ao tema, que se dispo-

nham à dedicação à Causa Antidrogas, de modo que: 

•	 os voluntários selecionados possam vir a compor o COMAD, na qualida-

de de conselheiros (as) para as ações antidrogas no município; 

•	 os movimentos comunitários organizados possam vir a participar dire-

tamente da Causa, mediante o desenvolvimento de atividades que se 

correlacionem com os seus objetivos; 

•	 as entidades privadas possam colaborar com a Causa, mediante a presta-

ção gratuita de seus serviços, assim como por meio de doações diversas, 

em prol das necessidades do COMAD.

Passo 2 - Instituir o COMAD, por meio de Lei municipal, remetendo cópia à 

SENAD e ao Conselho Estadual Antidrogas / sobre Drogas (CONEAD), visan-

do à sua integração aos Sistemas Nacional e Estadual Antidrogas 
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Passo 3 - Elaborar o Regimento Interno regulador da natureza, finalidade, 

objetivos, organização, funcionamento, atribuições e competências dos ór-

gãos constitutivos dos COMADS. 

Passo 4 - Instituir o Programa Municipal Antidrogas (PROMAD).  Para o de-

senvolvimento  do  PROMAD, deverão ser compactadas, particularmente, as 

instituições e entidades municipais das áreas de saúde e ensino, as entidades 

religiosas, desportivas e representativas da mídia, as comunidades terapêuti-

cas, os serviços nacionais profissionalizantes (SENAI, SESC e SENAC), as asso-

ciações assistenciais, os clubes de serviço, os movimentos comunitários orga-

nizados e demais entidades que se disponham a aderir à Causa Antidrogas.

Passo 5 - Instituir o Recursos Municipais Antidrogas (REMAD), fundo a ser 

gerido pelo Órgão Fazendário Municipal, objetivando otimizar o PROMAD. 

Para constituir o REMAD, além dos recursos provenientes de dotações orça-

mentárias, sugere-se a inclusão de outros, quais sejam: doações financeiras 

de instituições, entidades e pessoas físicas e jurídicas, assim como a dispo-

nibilização ou doação de bens in natura, tais como veículos, equipamentos, 

material de consumo e permanente, combustíveis, etc. O REMAD destinar-

-se-á exclusivamente ao pagamento de despesas relacionadas à atuação 

do COMAD e particularmente à implementação do PROMAD, a exemplo 

do custeio de programas de esclarecimento ao público, bem como para a 

formação profissional em prevenção, tratamento, recuperação e reinserção 

social.

Passo 6 - Promover a conscientização da comunidade sobre a questão local, 

no tocante à morbidade das drogas, meios de prevenção, procedimentos 

para o tratamento e condições para a reinserção social. Tal projeto deverá 

ser desenvolvido com a utilização de todos os meios disponíveis nas áreas 

de ensino, saúde, religiosa, desportiva, assim como dispondo dos recursos 

da mídia e outros existentes no município. O objetivo é propiciar a mais 

ampla reflexão sobre as drogas, de modo a possibilitar a percepção de sua 

extensão, das diferenças regionais e/ou locais, assim como da necessidade, 

urgente, da atuação sinérgica da comunidade; caminho seguro para vencer 

o extraordinário desafio.

Passo 7 - Promover intercâmbio com outros COMADS, visando à troca de 

experiências e ao aprimoramento e suas competências e ações no trato com 

a prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social.

e-Tec BrasilAula 13 – Os Conselhos de Políticas Sobre Drogas 97



Passo 8 Buscar aproximação com a Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas SENAD e Conselho Estadual sobre Drogas, remetendo-lhes relatórios 

periódicos com a finalidade de contribuir para o aprimoramento dos Siste-

mas Nacional e Estadual sobre Drogas. 
Fonte http://portal.mj.gov.br/senad/ Passos para criação de conselhos.

A comunidade nem sempre entende que a participação implica não apenas 

no direito a dar seu palpite e tomar decisões. Quando participam, as pessoas 

assumem o dever de pensar o público e não o seu interesse individual ou do 

grupo mais restrito que em primeira instância elas representam quando vão 

participar do Conselho.

Diz-se que cada Conselho fica muito centrado nas suas próprias questões. 

Seria o caso de diminuir o número de Conselhos ou propor um fórum amplo 

de discussão entre eles? Achamos que não seja o caso de reduzir o número 

de Conselhos. O fundamental é superar as abordagens setoriais. É preciso 

que haja uma superação dialética, o que significa não negar o setorial, mas 

incorporar o setorial na gestão pública como um todo.

A sociedade, mais do que vitima das drogas é a solução.

Resumo
Nesta aula conhecemos as estruturas locais de controle e participação social 

da políticaspúblicas sobre drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Como sugerimos na aula anterior procure saber se seu municipio existe um 

Conselho Municipal de Políticass sobre Drogas, se não existe proponha na 

camara municipal a criação do conselho municipal de políticas sobre drogas.
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Aula 14 –  A Política Nacional sobre 
Drogas

Nesta aula apresentaremos um documento importante no debate so-

bre as políticas públicas sobre drogas, a Política Nacional Sobre Drogas 

com os seus pressupostos e objetivos, vale a pena conhecê-los

14.1 Introdução
Destacamos nesta aula pela sua importância como uma referencia a Política 

Nacional Sobre Drogas, Resolução nº03/GSIPR/CH/CO-

NAD de 27 de outubro de 2005, acesse o site http://
www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/index.php, 

para ter a Resolução na integra. Ela não é perfeita, po-

derá vir a ter necessidade de ser aperfeiçoada devido 

aos novos conhecimentos científicos, dados das pesqui-

sas e ampliação do debate do tema em nossa sociedade. 

Durante toda a nossa disciplina estaremos apresentando e refletindo sobre 

as políticas públicas sobre as drogas. Você verá que existem diversa políticas 

públicas para lidar com os problemas causados pelas drogas, a resolução 

mencionada acima tem a característica de propor os pressupostos e objeti-

vos gerais para uma política nacional sobre as drogas, e já dentro de uma 

visão integral e sistêmica a organiza em cinco eixos: Prevenção; Tratamento, 

Recuperação e Reinserção Social; Redução de Danos Sociais e à Saúde; Re-

dução da Oferta; Estudos, Pesquisas e Avaliações. Estes eixos serão vistos 

com mais detalhes nas próximas aulas.

14.2  A história da organização da Resolução 
nº03/GSIPR/CH/CONAD de 27/10/05 

Até 1998, o Brasil não contava com uma política pública na área da redução 

da demanda e da oferta de drogas. Durante a XX Assembleia Geral Especial 

das Nações Unidas, em junho daquele ano, foi discutido os princípios da 

redução da demanda de drogas e da responsabilidade compartilhada.

 Como consequência das conclusões desta Assembleia, foi criada no Brasil, 

em junho de 1998, a Secretaria Nacional Sobre Drogas (SENAD), diretamente 

vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. 

Figura 14.1:  Falando serio sobre drogas
Fonte: http://gapea.blogspot.com.br



Em dezembro daquele ano, foi realizado em Brasília o I Fórum Nacional 

Antidrogas, para a elaboração da Política Nacional Antidrogas (PNAD). Mas, 

somente três anos depois, em dezembro de 2001, por ocasião do II Fórum 

Nacional Antidrogas, e com base nos subsídios colhidos no I Fórum, a PNAD 

foi formalmente elaborada. Então, em 26 de agosto de 2002, por meio do 

Decreto n.º 4.345, a Política Nacional Sobre Drogas foi, finalmente, instituída.

Ao longo dos três anos de existência da Política Nacional Sobre Drogas, o 

tema “drogas” se manteve em pauta, e a demanda pelo aprofundamento 

do assunto também. Assim, os fundamentos da PNAD tiveram que ser reava-

liados, aprofundados e atualizados, levando se em conta as transformações 

sociais, políticas, econômicas e, até mesmo as tecnológicas, pelas quais o 

país e o mundo vinham passando.

A Secretaria Nacional Sobre Drogas, como órgão responsável por articular, 

coordenar e integrar as ações intersetoriais do governo na área de redução 

da demanda de drogas, além de implementar, acompanhar e fortalecer a 

Política de Drogas no país, desenvolveu, em 2004, um processo para o re-

alinhamento da política vigente, embasando-se em dados epidemiológicos 

atualizados, cientificamente fundamentados e na ampla participação social. 

Para o processo de realinhamento foi realizada uma série de oito eventos: 

um Seminário Internacional de Políticas Públicas sobre Drogas, seis Fóruns 

Regionais e o Fórum Nacional sobre Drogas.

 Durante todo o processo, a representatividade e a diversidade da partici-

pação popular foi crescente, importante e manteve-se atuante em todas as 

ocasiões. A discussão foi mantida aberta de forma a garantir, em todos os 

momentos, tanto a pluralidade quanto as especificidades. Assim, de forma 

democrática, pôde-se chegar à definição de uma Política Nacional represen-

tativa de toda e para toda a sociedade brasileira.

Como resultado do processo de realinhamento da PNAD, a partir do Fórum 

Nacional sobre Drogas (2004), o prefixo “anti” da Política Nacional Antidro-

gas foi substituído pelo termo “sobre drogas”, já de acordo com os novos 

estudos, com o posicionamento do governo e com a nova demanda popular, 

manifestada ao longo do processo. 

Na fala presidencial de apresentação da Política Nacional Sobre Drogas é 

destacado que “A política realinhada orienta-se pelo principio da respon-

e-Tec Brasil 100 Legislação e Políticas Antidrogas



sabilidade compartilhada, adotando como estratégia a cooperação mútua 

e a articulação de esforços entre governo, iniciativa privada, terceiro setor e 

cidadãos, no sentido de ampliar a consciência para a importância da interse-

torialidade e descentralização das ações sobre drogas no país”

14.3  Pressupostos da Política Nacional 
Sobre Drogas

Pela importância e clareza, tanto dos pressupostos como dos objetivos, nós 

vamos transcrevê-los na integra. São afirmações válidas e orientadoras para 

as nossas decisões e ações em torno da criação, aprofundamento e conso-

lidação de uma política pública sobre as drogas em nosso país, política esta 

sempre em permanente construção. Infelizmente o problema das drogas 

tem se agravado, não só em nosso Brasil, mas em todo o mundo e apesar 

das conquistas é urgente avançar no enfrentamento do desafio das drogas.

- Buscar, incessantemente, atingir o ideal de construção de uma sociedade 

protegida do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas.

- Reconhecer as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o de-

pendente e o traficante de drogas, tratando-os de forma diferenciada.

- Tratar de forma igualitária, sem discriminação, as pessoas usuárias ou de-

pendentes de drogas lícitas ou ilícitas.

- Buscar a conscientização do usuário e da sociedade em geral de que o uso 

de drogas ilícitas alimenta as atividades e organizações criminosas que têm, 

no narcotráfico, sua principal fonte de recursos financei¬ros.

- 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.

- Não confundir as estratégias de redução de danos como incentivo ao uso 

indevido de drogas, pois se trata de uma estratégia de prevenção.

- Intensificar, de forma ampla, a cooperação nacional e internacional, par-

ticipando de fóruns sobre dro¬gas, bem como estreitando as relações de 

colaboração multilateral, respeitando a soberania nacional.
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- Reconhecer a corrupção e a lavagem de dinheiro como as principais vulne-

rabilidades a serem alvo das ações repressivas, visando ao desmantelamento 

do crime organizado, em particular do relacionado com as drogas. 

- Elaborar planejamento que permita a realização de ações coordenadas dos 

diversos órgãos envolvidos no problema, a fim de impedir a utilização do 

território nacional para o cultivo, a produção, a armazenagem, o trânsito e 

o tráfico de drogas ilícitas.

- Garantir, incentivar e articular, por intermédio do Conselho Nacional An-

tidrogas - CONAD, o desenvolvimento de estratégias de planejamento e 

avaliação nas políticas de educação, assistência social, saúde e segurança 

pública, em todos os campos relacionados às drogas.

- Garantir ações para reduzir a oferta de drogas, por intermédio de atuação 

coordenada e integrada dos órgãos responsáveis pela persecução criminal, 

em níveis federal e estadual, visando realizar ações repressivas e processos 

criminais contra os responsáveis pela produção e tráfico de substâncias pros-

critas, de acordo com o previsto na legislação.

- Fundamentar, no princípio da responsabilidade compartilhada, a coorde-

nação 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 consequências adversas do uso e do tráfico de 

drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas. 

- Garantir a implantação, efetivação e melhoria dos programas, ações e ativi-

dades de redução da demanda (prevenção, tratamento, recuperação e rein-

serção social) e redução de danos, levando em consideração os indicadores 

de qualidade de vida, respeitando potencialidades e princípios éticos.

- Incentivar, orientar e propor o aperfeiçoamento da legislação para garantir 

a implementação e a fiscalização das ações decorrentes desta política.

- Pesquisar, experimentar e implementar novos programas, projetos e ações, 

de forma pragmática e sem preconceitos, visando à prevenção, tratamento, 

reinserção psicossocial, redução da demanda, oferta e danos com funda-

mento em resultados científicos comprovados.

e-Tec Brasil 102 Legislação e Políticas Antidrogas



- Garantir que o Sistema Nacional Antidrogas - SISNAD seja implementado 

por meio dos Conselhos em todos os níveis de governo e que esses possu-

am caráter deliberativo, articulador, normativo e consultivo, assegurando a 

composição paritária entre sociedade civil e governo.

- 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. 

- Garantir dotações orçamentárias permanentes para o Fundo Nacional An-

tidrogas - FUNAD, a fim de implementar ações propostas pela Política Na-

cional sobre Drogas, com ênfase para aquelas relacionadas aos capítulos da 

PNAD: prevenção, tratamento e reinserção social, redução de danos, redu-

ção da oferta, estudos e pesquisas e avaliações.

14.4  Objetivos da Política Nacional Sobre 
Drogas

- Conscientizar a sociedade brasileira sobre os prejuízos sociais e as implicações 

negativas representadas pelo uso indevido de drogas e suas consequências. 

- Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais 

para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, 

fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem-

-sucedidas, adequadas à nossa realidade.

- Conhecer, sistematizar e divulgar as iniciativas, ações e campanhas de pre-

venção do uso indevido de drogas em uma rede operativa, com a finalidade 

de ampliar sua abrangência e eficácia.

- Implantar e implementar rede de assistência integrada, pública e priva-

da, intersetorial, para pessoas com transtornos decorrentes do consumo de 

substâncias psicoativas, fundamentada em conhecimento validado, de acor-

do com a normatização funcional mínima, integrando os esforços desenvol-

vidos no tratamento.

- Avaliar e acompanhar sistematicamente os diferentes tratamentos e inicia-

tivas terapêuticas, fundamentados em diversos modelos, com a finalidade 

de promover aqueles que obtiverem resultados favoráveis. 
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- Reduzir as consequências 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 imple-

mentação e efetivação de políticas públicas para a melhoria da qualidade de 

vida do cidadão. 

- Combater o tráfico de drogas e os crimes conexos, em todo território na-

cional, dando ênfase às áreas de fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, por 

meio do desenvolvimento e implementação de programas socioeducativos 

específicos, multilaterais, que busquem a promoção da saúde e a reparação 

dos danos causados à sociedade.

- Assegurar, de forma contínua e permanente, o combate à corrupção e à 

lavagem de dinheiro, como forma de estrangular o fluxo lucrativo desse tipo 

de atividade ilegal, que diz respeito ao tráfico de drogas.

- Manter e atualizar, de forma contínua, o Observatório Brasileiro de Infor-

mações sobre Drogas - OBID, para fundamentar, dentro de outras finalida-

des, 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. 

- Garantir rigor metodológico às atividades de redução da demanda, oferta 

e danos, por meio da promoção de levantamentos e pesquisas sistemáticas, 

avaliados por órgão de referência da comunidade científica.

- Garantir a realização de estudos e pesquisas visando à inovação dos mé-

todos e programas de redução da demanda, da oferta e dos danos sociais 

e à saúde. 

- 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.

- Assegurar, em todos os níveis de governo, dotação orçamentária e efetivo 

controle social sobre os gastos e ações preconizadas nesta política, em todas 

as etapas de sua implementação, contemplando os preceitos estabelecidos 

pelo CONAD, incentivando a participação de toda a sociedade.
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Resumo
Nesta aula você pôde aprender como foi o processo da construção da Políti-

ca Nacional Sobre Drogas (Resolução nº03/GSIPR/CH/CONAD de 27/10/05), 

e conhecer os seus pressupostos e objetivos, diretrizes válidas e orientadoras 

para o processo de construção de uma política pública para os problemas 

causados pelo uso das substancias psicoativas no Brasil.

Atividades de aprendizagem
•	 Leia os objetivos estabelecidos pela Política Nacional Sobre Drogas, reflita 

sobre cada um e assinale, dentro de seus conhecimentos e visão, se eles 

já foram atingidos.

Anotações
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Aula 15 –  Prevenção um dos eixos 
da Política Pública sobre 
Drogas

Nesta aula apresentamos o primeiro eixo da política públicas sobre 

drogas.  O eixo de prevenção e “prevenção” como sinônimo de edu-

cação. Demonstraremos a importância de termos uma política de 

educação forte para que tenhamos uma política pública sobre drogas 

eficaz no Brasil.

15.1 Introdução
A escola é a instituição por excelência em que a prevenção pode ser traba-

lhada. Tomamos aqui, a prevenção como sinônimo de educação.

As abordagens nas Políticas Públicas Setoriais em especial a Política sobre 

Drogas, exige de seus atores uma participação ainda maior. No eixo preven-

ção será necessária a utilização de inúmeras estratégias de enfrentamento. 

Isto acrescenta complexidade às formas de mensurar o impacto das inter-

venções realizadas em termos de estrutura, processo e resultados, ou seja, 

eficiência, eficácia e efetividade das ações desenvolvidas.

Figura 15.1: Prevenção
Fonte: http://arquiteturadobemestar.wordpress.com/tag/prevencao/



No Brasil, nos deparamos com uma realidade preocupante. A ingerência 

política nas decisões técnicas. Os gestores dessas políticas, via de regra, so-

frem de uma série de limitações: baixa legitimidade no interior do aparato 

institucional governamental; por consequência, não conseguem assumir a 

tarefa institucional de coordenar os diferentes programas e iniciativas públi-

cas dirigidas ao enfrentamento das questões setoriais, ainda mais das rela-

cionadas às drogas, então se restringem a executar algum programa espe-

cífico de alcance limitado. A falta de dotação orçamentária significativa, a 

falta de capacitação e o atrelamento a interesses meramente ideológicos ou 

políticos partidários são alguns destes limitadores. Conforme exposto pela 

Doutora em Sociologia pela Universidade de Sorbonne de Paris, Lívia De 

Tommasi em seu trabalho “Um olhar sobre as experiências de políticas públi-

cas de juventude na América Latina.”

Apresentamos aqui, alguns exemplos desta limitação, que podem ser en-

contramos nas disputas promovidas por integrantes do aparato institucional 

governamental:

15.2 A Lei 6368/76 e a prevenção
Desde a promulgação da Lei n° 6368 em 21 de outubro de1976, que estavas 

previsto que instituições de ensino desenvolvessem políticas internas que 

promovessem a prevenção do uso de drogas. 

Vejamos o que ela trazia em seu artigo. 5º. “Nos programas dos cursos de 

formação de professores serão incluídos ensinamentos referentes a subs-

tâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, 

a fim de que possam ser transmitidos com observância dos seus princípios 

científicos”. 

Em seu Parágrafo único. Dos programas das disciplinas da área de ciên-

cias naturais, integrantes dos currículos dos cursos de 1º grau, constarão 

obrigatoriamente pontos que tenham por objetivo o esclarecimento sobre 

a natureza e efeitos das substâncias entorpecentes ou que determinem de-

pendência física ou psíquica. 

15.3 A lei n° 11.343/06 e a prevenção
Em seu artigo 18° a referida Lei traz: “Constituem atividades de prevenção 

do uso indevido de drogas, para efeito desta Lei, aquelas direcionadas para a 
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redução dos fatores de vulnerabilidade e risco e para a promoção e o fortale-

cimento dos fatores de proteção”. O artigo 19° “As atividades de prevenção 

do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretri-

zes”. Em seu inciso - X. “O estabelecimento de políticas de formação conti-

nuada na área da prevenção do uso indevido de drogas para profissionais de 

educação nos três níveis de ensino”. Inciso XI – “a implantação de projetos 

pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições de 

ensino público e privado, alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos 

conhecimentos relacionados a drogas”. 

Mas, de concreto o que vem sendo feito nos ambientes escolares, para que 

cada vez mais jovens descubram o valor da educação formal, da importância 

da informação e o segredo de transformá-las em conhecimento.

15.4 A educação
Estamos então, em uma das áreas de atuação do poder público e eixo da 

política sobre drogas, que sem dúvidas, é a mais importante para o desenvol-

vimento qualitativo de uma sociedade, a “Educação.” E o que tem ocorrido?

Passamos por inúmeras crises, uma delas é a crise no ensino, principalmente 

básico e fundamental e não só no ensino público e gratuito, as escolas pri-

vadas também enfrentam problemas, segundo dados de pesquisa realizada 

pelo IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, 64% dos 

jovens e adultos que chegaram à quarta série não conseguem ler e interpre-

tar textos longos, outros 12% que estão na quarta série são completamente 

analfabetos, ou seja, 76% dos jovens que chegaram à quarta série do ensino 

fundamental o fizeram como analfabetos ou semi-analfabetos, os denomi-

nados analfabetos funcionais, quando deveriam ter domínio para leitura e 

interpretação de textos.

O Brasil para conseguir incentivos externos, optou por seguir regras que 

visam à redução dos níveis de analfabetismo e o oferecimento de melhores 

condições de vida à população.

O problema é que, em vez de oferecer uma melhor educação, promover a 

reforma no processo de ensino e aprendizagem, investir recursos financeiros 

a fim de tornar o aprendizado mais fácil, proveitoso e prazeroso, quais as 

alternativas encontradas para o grave problema da evasão escolar e repetên-

cia; a chamada progressão continuada, o nosso país prefere simplesmente 

aprovar mais pessoas. O aluno não necessita aprender, o professor não pre-
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cisa saber ensinar e os governos resolvem os seus problemas com os índices 

de analfabetismo e de evasão escolar. 

Assim os problemas de indisciplina, desvios de conduta e atos infracionais, 

permeiam a vida escolar. As pesquisas do CEBID têm demonstrado que os 

jovens experimentam drogas lícitas e ilícitas, cada vez mais cedo. O que fa-

remos?

Quando olhamos para o ensino superior, nas faculdades e universidades nos 

deparamos com um grave dilema, o que fazer com jovens que não foram 

adequadamente preparados? Como possibilitar a este jovem ingresso em 

um curso superior?

Cotas defendem alguns, se necessário for o estado pagará vagas em insti-

tuições privadas. 

Desde 1996 o Ministério da Educação - MEC vem realizando o Exame Na-

cional de Cursos – Provão, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 

superior no Brasil. Uma constatação, os jovens avaliados estão aquém do de-

sejado, além de auferir que as instituições necessitam melhorar, houve tam-

bém uma indicação clara de que o problema não esta localizado apenas nas 

faculdades, ao contrário, tinham raízes na má qualidade do ensino básico. 

As instituições de ensino superior se transformaram em ilhas entre os esta-

belecimentos que vendem bebidas alcoólicas, os trotes tem se configurado 

em momentos de catarse do desrespeito ao outro. O que faremos? 

Não desconsidero aqui, o mérito da progressão continuada ou a política das 

cotas raciais ou econômicas, questiono o fato de que estas políticas foram 

adotadas como um fim, como se pelo simples fato de existirem, resolvessem 

o problema. E não como um meio uma maneira de se chegar a melhorar o 

ensino ou a vida das pessoas.

A Constituição brasileira consagrou o princípio da autonomia universitária 

plena. Mas o que significa, na realidade, esta autonomia? 

Vejamos os fatos que aconteceram em outubro de 2011 na Universidade de 

São Paulo - USP, uma das mais conceituadas instituições de Ensino Superior 

– IES do país. 
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Após a morte de um estudante ocorrida no dia 18 de maio de 2011 na 

cidade universitária no Butantã, zona oeste de São Paulo, a reitoria da USP e 

o Comando Geral da Policia Militar de São Paulo – PMSP firmaram convênio 

que previa um aumento no efetivo que vinha atuando no campus. 

Em um destes patrulhamentos a PM localizou três jovens fazendo uso ma-

conha dentro das dependências da USP. Houve a prisão dos jovens o que 

desencadeou protestos que culminaram na ocupação do prédio da Adminis-

tração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

A reivindicação dos estudantes e funcionários da USP era que a Policia Militar 

fosse impedida de trabalhar na cidade universitária, que o convênio USP-

-PMSP fosse revogado e proibida a entrada da Policia no campus em qual-

quer circunstancia. A argumentação era a autonomia universitária.

 Fica evidente a falta de entendimento de parte dos estudantes e funcioná-

rios da USP, do que vem a ser autonomia universitária, e mais óbvia ainda, a 

constatação de que o assunto “drogas” não é matéria de ações dentro da 

USP, como manda a Lei. 

Observemos os dados recentes divulgados pelo MEC quando realizou o Exa-

me Nacional de Desempenho de Estudantes 2011, não esperava obter um 

resultado tão ruim. Foram avaliadas 2.176 Instituições de ensino Superior 

– IES, sendo 229 públicas e 1.947 privadas, entre universidades, centros uni-

versitários e faculdades, destas 683 foram reprovadas, uma em cada quatro 

foi reprovada. Apenas 27 universidades e faculdades tiraram nota máxima, 

16 públicas e 11 privadas. 

O que vem sendo feito nas faculdades e universidades brasileiras para 

atender o disposto no Plano Nacional de Educação – PNE e Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE, que são políticas públicas setoriais da 

educação, imaginem então, o que dizer sobre a Política Nacional de Drogas 

que é intersetorial? O tenho ouvido muito são os argumentos da autonomia 

do não fazer. 

Nesse contexto, não há culpados, somente vítimas das mudanças de costu-

mes e valores, em especial no campo da educação, tornando a sala de aula 

um lugar entediante para o aluno e frustrante para o professor.
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15.5 PROERD
Porém, ao avaliarmos as ações desenvolvidas em instituições de ensino, nos 

deparamos com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Vio-

lência – PROERD.

O Programa é considerado como um dos melhores em prevenção primária, 

tendo bons resultados comprovados por pesquisas em todos os países onde 

foi desenvolvido.

O PROERD teve inicio em 1982, na cidade de Los Angeles, EUA, uma parce-

ria do Departamento de Polícia local e escolas. 

No Brasil o programa foi introduzido no ano de 1992 na cidade do Rio de 

Janeiro, posteriormente estendendo-se para outros estados. O PROERD é 

desenvolvido nas Escolas de 1ª a 4ª Séries por Policiais Militares treinados e 

preparados para desenvolver o lúdico, e através de metodologia especial-

mente voltada para crianças, o policial passa a mensagem de valorização à 

vida e à importância de manter-se longe das drogas. 

Vale destacar que este programa é desenvolvido nas escolas, mas é realizado 

através de policiais militares. A maior ação de prevenção primaria, desenvol-

vida nas escolas do país, é da área de segurança pública. Porém, ela é de-

senvolvida por policiais militares voluntários. Para conhecermos melhor este 

singular programa na próxima aula traremos um convidado.

15.6 CAPE
Outra ação importante é desenvolvida pelo Centro Antitóxicos de Prevenção 

e Educação da Divisão Estadual de Narcóticos da Polícia Civil do Paraná/ SESP. 

O CAPE foi criado na estrutura organizacional da Delegacia Antitóxicos, com 

a finalidade de desenvolver ações no âmbito do atendimento, orientação, 

encaminhamento e acompanhamento aos usuários de substâncias que de-

terminem dependência física ou psíquica. Ao CAPE compete todas as ativi-

dades preventivas, tratamentos psicoterápicos e acompanhamento social, 

distribuição de materiais específicos no combate às drogas, recuperação de 

dependentes e orientação às suas famílias.

Visa oferecer ajuda aos familiares que necessitem de informações, esclareci-

mentos a respeito do problema da do uso de drogas por parte de seus filhos, 

bem como a formação de agentes multiplicadores para o combate ao uso 

de entorpecentes.
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Tem por atribuição o relacionamento com o público externo, visando desen-

volver programas de prevenção ao uso indevido de substâncias entorpecen-

tes e drogas afins e encaminhamento de dependentes.

O CAPE é formado por uma equipe composta por policiais civis e psicólogos. 

Além disso, conta com apoio de universidades do Paraná que mantêm um 

grupo de estagiários na área de Psicologia.

Mais uma ação de prevenção desenvolvida pela área de segurança pública, 

policiais civis orientando famílias. Estes também serão convidados a partici-

par de uma de nossas aulas.

Resumo
Podemos observar que os desafios do eixo “prevenção” da política sobre 

drogas é ainda maior do que imaginávamos. Acredito que haja uma solu-

ção, e esta solução se chama “Educação”. Uma verdade é inquestionável, se 

educarmos as crianças hoje, com certeza não precisaremos punir o homem 

amanhã. Já dizia Dom Bosco: "Se vocês querem acabar com a delinquência, 

comecem por retirar as crianças e os jovens das ruas e sarjetas".

Atividades de aprendizagem
•	 Entre em contato com uma escola da sua localidade e obtenha maio-

res informações sobre as atividades que são desenvolvidas pelo PROERD. 

Existe próximo de onde você mora um museu da droga como o “Museu 

Professor Elias Abrahão”.
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Aula 16 –  Prevenção Primária

Nesta aula receberemos um convidado representando eixo preven-

ção das políticas públicas sobre drogas.  Um integrante Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Polícia Mili-

tar do Paraná – PROERD/PMPR.

16.1 Introdução
O PROERD é baseado originalmente no Programa Americano 

denominado Drug Abuse Resistance Education - D.A.R.E, tendo 

passado por intensa adaptação à realidade brasileira, e contex-

tualizado na sociedade paranaense. Está presente em todos os 

Estados do Brasil e é aplicado pelas Polícias Militares. No Paraná 

o PROERD teve início em maio de 2000 no município de Mati-

nhos. Inicialmente foram contempladas sete escolas municipais, 

totalizando 480 alunos que concluíram o programa em 17 de 

novembro do mesmo ano.

Com a implantação oficial do programa no Estado, foi montada 

a Coordenação Estadual do Programa, junto ao Gabinete do 

Chefe do Estado Maior da PMPR, com a aplicação da Diretriz nº. 006/2000 

- PM/3 e a Portaria do Comando-Geral nº 1.299 /CG, de 29 Dez 00, que 

regulamenta as ações do Instrutor PROERD bem como a minuta de convenio 

a ser firmado entre o Estado e os Municípios e com as Escolas Particulares, 

para regulamentação e aplicação do programa. No mês de agosto de 2000, 

o PROERD foi aplicado em 11 Municípios, atendendo naquele semestre 96 

escolas, e 7.148 crianças.

Com o apoio da Secretaria de Estado da Educação e da Universidade Federal 

do Paraná já foram realizados quatro Encontros Nacionais do PROERD no 

Estado, visando uma maior integração e troca de experiências positivas entre 

os entes federativos, bem como o aperfeiçoamento das práticas em sala de 

aula. No ano de 2008 foi criado no Estado do Paraná o Batalhão de Patrulha 

Escolar Comunitária, e desde então o PROERD passou a fazer parte desta 

unidade.

Figura 16.1: PROERD
Fonte: http://pt.wikipedia.org



Até o 1º trimestre de 2012, 1.099.600 (um milhão, noventa e nove mil e 

seiscentos) estudantes foram formados, os quais são multiplicadores de in-

formações preventivas sobre drogas e agentes de cultura de paz, na escola, 

na família e em sua comunidade.

No dia 19 de maio de 2012, foi realizado em Curitiba o “I Encontro Esta-
dual de Alunos do PROERD”. O objetivo foi reunir jovens que realizaram 

o curso desde o ano da implantação do programa no estado, em 2000, até 

2012, bem como os professores que participaram, e que sempre apoiaram 

as ações do programa. Na ocasião os jovens renovaram o juramento que 

um dia fizeram: o de manterem-se longe das drogas e da violência. E serviu 

para reforçar as ações positivas que mantém crianças, adolescentes e adultos 

saudáveis e seguros para guiarem suas vidas no caminho longe das drogas.

O PROERD consiste em uma das ações que compõe as políticas públicas 

Estaduais sobre drogas e violência no Estado do Paraná, e trabalha na pers-

pectiva da prevenção primária em segurança pública, no espaço privilegiado 

das escolas. A implantação deste Programa nas comunidades escolares tem 

diminuído problemas referentes à droga, violência e indisciplina nas escolas.

A dependência às drogas constitui uma ameaça à sociedade, uma vez que 

representa aos usuários: o comprometimento de seu futuro, da qualidade de 

suas relações sociais, maior propensão ao envolvimento em crimes e ingresso 

num ciclo vicioso de decadência de valores, violência e perda da capacidade 

de trabalho. Com base nessa premissa, o PROERD tem se antecipado à ação 

de traficantes e da violência na escola, família e entorno social, em função 

do trabalho realizado pelos Policiais Militares que desenvolvem sua atividade 

na condição de Educador Social do Programa.

O trabalho desenvolvido pelo PROERD é possível em razão do estabeleci-

mento de Convênios entre Secretaria de Estado de Segurança Pública - Polí-

cia Militar do Paraná, por meio do PROERD, com as Secretarias de Educação 

dos Municípios e das Escolas Particulares, bem como a parceria com demais 

órgãos pertinentes que participam no processo de formação, na condição 

de apoiadores. 

É aplicado a alunos que cursam os anos iniciais e quintos anos do ensino 

fundamental, além de um curso específico para pais ou responsáveis, pro-

fessores e o vasto entorno social, na construção de conhecimentos para a 

intervenção nas escolas, família e na comunidade.
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Os policiais militares que atuam no Programa são rigorosamente seleciona-

dos e formados por profissionais da própria Polícia Militar (do sistema PRO-

ERD) e da área de educação, para atuarem nas escolas e junto às famílias. 

Nossos esforços são direcionados principalmente à aplicação do programa 

aos quintos anos do ensino fundamental, por considerarmos que os alunos 

estão em uma faixa estaria crucial de desenvolvimento físico e psíquico. O 

policial militar do PROERD tem a participação uma vez por semana em tur-

mas de quinto ano, durante doze semanas, sendo que o foco principal do 

Programa regular é a abordagem de temas sobre a valorização à vida e a 

tomada de decisões ao não uso de drogas e ações geradoras de violência.

O Programa oferece linguagem acessível à faixa etária que se direciona, por 

meio de uma variedade de atividades interativas com a participação de gru-

pos em aprendizado cooperativo. Um ponto de grande relevância na aplica-

ção do PROERD reside no vínculo afetivo que o Instrutor do PROERD, tam-

bém denominado de Educador Social, desenvolve com os alunos, em função 

da relação pedagógica e da aproximação proporcionada pelo policial militar 

em sua atividade de docência.

As atividades foram projetadas para estimular os estudantes a resolverem 

os principais problemas na faixa etária que se encontram, e neste contexto 

pode ser incorporada como parte integrante do currículo, oferecendo as-

suntos como saúde, ciências, estudos sociais, literatura e outros pertinentes. 

As lições do PROERD ensinam as crianças e adolescentes a reforçarem a 

autoestima, lidar com as tensões, resistir às pressões dos companheiros e da 

mídia, além de desenvolver conceitos de cidadania.

Para os quintos anos foi desenvolvido um currículo próprio que contém doze 

lições, respeitando as necessidades de desenvolvimento psicológico e ma-

turacional dos alunos, conforme a síntese genérica do conteúdo das lições:

•	 Adquirir as habilidades e conhecimentos para reconhecer e resistir à pres-

são dos companheiros ou grupos quando do oferecimento de álcool, 

cigarros ou outras drogas;

•	 Desenvolver a autoestima; Aprender técnicas de como ser seguro;

•	 Maneiras de dizer não às drogas; Aprender alternativas positivas ao uso 

de drogas; Aprender a lidar com o estresse e resolver conflitos; Resistir 
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ao envolvimento com gangues; Redução da violência; Como lidar com 

o Bullying, não praticar e conviver harmoniosamente com os colegas; 

Consequência dos atos de vandalismo e violência; Aprender a tomar de-

cisões; Construir habilidades de comunicação; Noções de cidadania.

PROERD para Pais ou responsáveis

É desenvolvido em 5 encontros de aproximadamente duas horas. É direcio-

nado a pais ou responsáveis. Tem por objetivo:

•	 Preparar adultos para que possam orientar adequadamente seus filhos 

ou outras crianças e adolescentes de suas famílias, quanto aos perigos 

do uso de drogas;

•	 Transmitir valores importantes que servirão de alicerce para a sustenta-

ção do caráter dos jovens no futuro;

•	 Mostrar que o ponto de apoio das crianças e adolescentes está, e sempre 

esteve, na família, e que ela é o principal instrumento de mudança.

PROERD para séries iniciais do ensino fundamental

É direcionado às séries iniciais do ensino fundamental, às crianças que estão 

em fase de alfabetização. Os temas são variados e dispostos em cartazes ou 

painéis, com desenhos coloridos que atraem a atenção da criança. O policial 

ensina sobre segurança pessoal, cuidados para evitar acidentes domésticos, 

perigos em manusear produtos de limpeza, segurança no trânsito, atenção 

ao atravessar ruas e sobre a importância do uso do cinto de segurança e do 

assento elevado. Tudo em uma linguagem apropriada à faixa etária.

Além das atividades regulares do PROERD, também são desenvolvidas outras 

formas de abordagem direcionadas ao público adolescente e adulto, sempre 

com o objetivo de alertar, instruir e prevenir o uso de drogas e a prática de 

violência. São elas:

Outras atividades desenvolvidas CLUBE PROERD. O primeiro Clube PROERD 

teve início no ano de 2001 no município de Campo Largo. A iniciativa de 

criar o Clube PROERD partiu de alunos que foram a uma festa onde os par-

ticipantes  faziam  uso de bebida alcoólica, eles pensaram que por serem 

alunos do PROERD deveriam fazer algo, e fizeram; começaram a conversar 

com as pessoas que ali estavam, conseguindo que diversas pessoas paras-

sem de ingerir bebida.
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Posteriormente procuraram uma professora de sua escola e disseram que  

não queriam que o PROERD acontecesse somente na 4ª série, então em 

conjunto com a professora eles procuraram os instrutores do PROERD da 

região e contaram sobre a ideia de dar continuidade ao programa. Então, 

montaram o Clube PROERD, que desde o início contou com a participação  

dos instrutores dos municípios onde estão inseridos. Logo o Clube PROERD 

de Campo Largo estava estruturado, então foi a vez de montar um Clube 

PROERD em Araucária, sendo esta experiência divulgada também para os 

demais instrutores do Paraná, então surgiu um CLUBE em Francisco Beltrão, 

Balsa Nova União da Vitória, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.

É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, a qual tem por ob-

jetivo fomentar o protagonismo juvenil, dando prosseguimento às atividades 

desenvolvidas em sala de aula, após a formatura do aluno PROERD. 

Promove ações que fortaleçam a autoestima do jovem, participação e ação 

na sociedade, motivando-os a tomarem decisões saudáveis para o desen-

volvimento de sua própria cidadania, consciente de seus direitos e deveres, 

tornando-os sujeitos críticos e reflexivos de suas próprias ações, sendo estes 

multiplicadores da educação preventiva em relação às drogas e à violência. 

Também incentiva a formação de lideranças positivas, através da realização 

de atividades saudáveis, para uma efetiva formação de líderes naturais e 

espontâneos.

As reuniões podem ser diárias, semanais ou mensais sobre temas diversos. 

As atividades abrangem: Debates/Seminários sobre temas relacionados a 

convivência familiar, prevenção as drogas e a violência, direitos e deveres, 

cidadania; Organização e participação de Gincanas instrutivas, esportivas e 

recreativas; Organização da Formatura do PROERD; Encontros de formação 

humana e de liderança; Curso de Oratória; Teatro de Bonecos; Artesanato 

diversos; Prática de esportes diversos, como futebol, vôlei, futsal, basquete-

bol e handebol; Prática da ordem unida; Oficinas de trânsito e preservação 

ambiental; Trabalhos em grupos e individual; Trilhas ecológicas; Exposições/ 

explicações dos trabalhos; Oficina de Dança; Passeios recreativos; Campanha 

de ação contra a dengue; Plantio de distribuição de árvores; Realização do 

Papai Noel do PROERD; Desfiles cívicos militares; Programas de TV; Blitz Edu-

cativa; Colônia de Férias. Onde existe o Clube PROERD no Paraná? Campo 

Largo (CLUBE PROERD)Araucária, Francisco Beltrão, Balsa Nova, União da 

Vitoria (CLUBE DO PROERD).
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Histórico da Banda PROERD: Teve origem a partir da iniciativa de sete poli-

ciais militares educadores sociais do PROERD em meados do mês Abril /2007 

que, contando com o apoio de seus integrantes e de pessoas da comunida-

de para o empréstimo de instrumentos e equipamento, se reuniram com o 

propósito inicial de entretenimento para as formaturas do PROERD na Capi-

tal e Região Metropolitana de Curitiba.

No mesmo ano, passou a se apresentar em eventos internos da PMPR e a re-

presentar a Corporação, em eventos de diversas Secretarias de Estado (Fera, 

Paraná em Ação, Blitz da Cidadania, Desfile Cívico), sempre com a filosofia 

da prevenção ao uso de drogas, da não violência, da valorização da família 

e da cidadania plena.

No mês de Setembro de 2008, seus componentes foram transferidos para 

o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária - BPEC, uma vez que o PROERD 

passou a pertencer à referida unidade Policial. Atualmente a Banda PROERD 

desenvolve o “POP PREVENÇÃO”, que é apresentado em instituições de 

ensino da rede pública e particular de ensino, e outras instituições públicas 

ou privadas, sempre trabalhando a prevenção com temas como: brigas na 

escola, noções de segurança, prevenção ao uso de drogas, cidadania, dentre 

vários outros;

Objetivos: Divulgar o BPEC e a concepção dos programas PEC e PROERD, nas 

instituições de ensino e, nos locais aonde o Comando do BPEC assim enten-

der que se faça necessário; Desenvolver, através da música, uma linguagem 

própria com as crianças e adolescentes, para trabalhar a prevenção dentro 

de uma metodologia mais próxima a sua realidade; Representar a PMPR, por 

meio do Batalhão em eventos sociais ou filantrópicos, com a missão de en-

treter o público presente e de concretizar os fundamentos e a filosofia de Po-

lícia Comunitária. Grupo de Teatro PROERD. Preocupado em promover ações 

eficazes e desenvolver atividades que auxiliem os jovens em idade escolar na 

prevenção e combate ao uso de entorpecentes, bem como a conscientização 

de pais, professores, diretores, pedagogos e toda a sociedade, o Batalhão de 

Patrulha Escolar Comunitária implantou um projeto de prevenção e orienta-

ção educacional, utilizando-se de encenações de peças teatrais, que buscam 

informar e orientar as crianças e os jovens sobre os perigos e os malefícios do 

consumo de substâncias entorpecentes, já que um dos principais objetivos 

deste projeto é realizar a prevenção, mostrando a realidade e as consequ-

ências do uso de drogas. Porém, este trabalho não tem apenas os jovens 

como público alvo. As peças encenadas também são direcionadas aos pais, 

à comunidade escolar como um todo e à sociedade civil.
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Os temas trabalhados nas peças teatrais vão desde a prevenção ao uso de 

drogas, à responsabilidade e participação dos pais na vida dos jovens, às 

ações cotidianas dos profissionais dos estabelecimentos de ensino e, prin-

cipalmente ao verdadeiro papel e a participação da Polícia neste processo.

O Grupo Com uma linguagem simples e textos que ilustram experiências coti-

dianas, o Grupo de Teatro está desde o começo do ano de 2011 trabalhando 

e realizando apresentações. O que era apenas um entretenimento para os 

próprios policiais do BPEC se tornou uma ferramenta para trabalhar com os 

jovens, com as escolas, com a família e, também, para a divulgação dos traba-

lhos da Patrulha Escolar e do PROERD. O Grupo desenvolve um repertório de 

encenações marcantes e de impacto reflexivo, com adaptações inteligentes, 

cuja proposta é agradar plateias diversificadas: crianças, adolescentes e adul-

tos, dentre eles, professores, pais, alunos e a comunidade em geral.

O grupo apresenta duas peças:

O Cotidiano: conta a história do personagem Tiaguinho, seu comporta-

mento na escola, o relacionamento com seus pais, colegas e professores. 

Além de mostrar, de forma reflexiva, o papel e a participação de cada um 

deles na formação do personagem. 

Luz, Palco e Prevenção: uma história reflexiva, bem objetiva que descreve a 

trajetória de uma menina no mundo das drogas, bem como as causas e as 

consequências das suas más escolhas. O reconhecimento do trabalho desen-

volvido pelos “policiais atores” tem levado o Grupo, cada vez mais, a desen-

volver um trabalho de respeito pelo fazer teatral, pelo trabalho policial e pelo 

papel social que esta arte, num contexto especial e diferenciado, representa. 

Além do mais, o teatro funciona como um exercício de autoconhecimento e 

de interação com o outro, de investigação contínua de novas linguagens, de 

dedicação permanente ao público e à sua missão.Atualmente o teatro conta 

com 15 integrantes, todos policiais-militares, sendo a maioria educador so-

cial do PROERD. Com o lema PROERD – “NOSSAS CRIANÇAS LONGE DAS 

DROGAS” Pode ser encontrado nos Sites: http://www.proerdbrasil.com.
br e http://www.dare.com

Resumo
Nesta aula receberemos um convidado representando eixo prevenção da po-

lítica públicas sobre drogas.  Um integrante Programa Educacional de Resis-

tência às Drogas e à Violência da Polícia Militar do Paraná – PROERD/PMPR.
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Atividades de aprendizagem
•	 Informe-se sobre o PROERD na sua localidade, obtenha informações so-

bre outros projetos de prevenção primaria desenvolvidos em escolas e 

compare-os.

Anotações
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Aula 17 –  Prevenção um bom 
exemplo nas Políticas 
Públicas

Nesta aula receberemos um convidado representando eixo preven-

ção da política públicas sobre drogas.  Um integrante Centro Anti-

tóxicos de Prevenção e Educação da Polícia Civil do Paraná.

17.1  A Divisão Estadual de Narcóticos (DE-
NARC) 

É a unidade de nível de execução da estrutura organizacional do Departa-

mento da Polícia Civil do Paraná, e a ela compete a prevenção e a repressão 

dos crimes e contravenções penais ligados ao tráfico ilícito e uso indevido de 

substâncias consideradas tóxicas, que causem dependência física ou psíqui-

ca, ou de matérias-primas ou plantas nativas ou cultivadas, destinadas à sua 

preparação.

No âmbito da repressão, compete-

-lhe também a fiscalização perma-

nente, em regime de cooperação 

com outros organismos públicos e 

privados, ou sob sua supervisão di-

reta, de locais públicos, frequenta-

dos por dependentes e mercadores 

de drogas perigosas em geral, bem 

como a atuação em cooperação e 

concorrentemente com as unidades 

do Departamento da Polícia Fede-

ral, além da colaboração com a Secretaria de Estado de Saúde, na fiscaliza-

ção de exercício de medicina das farmácias.

No que tange à prevenção, através do Centro Antitóxicos de Prevenção e 

Educação (CAPE), a DENARC pode celebrar convênios com entidades públi-

cas e privadas que se destinem ao tratamento de dependentes ou atividades 

correlatas às áreas de ação, além da promoção ou participação em progra-

mas comunitários, destinados a eliminar a disseminação de drogas, seu uso e 

consequências, bem como em campanhas de caráter educacional de orien-

tação e alerta à utilização ilegal de drogas perigosas.

Figura 17.1: Cartilhas Cape 
Fonte: http://www.waldyrpugliesi.com.br



Os serviços da DENARC são orientados, além das diligências investigatórias 

rotineiras, por um serviço de inteligência (Subdivisão de Inteligência e Infor-

mações - SII/DENARC), que cadastra e arquiva todos os documentos rela-

cionados com as atividades desenvolvidas pela Divisão. Além disso elabora 

o serviço de coleta de informações, trocando informações com as demais 

autoridades policiais do país, com órgãos administrativos federal e estaduais 

responsáveis pela prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de 

drogas e pela fiscalização e controle do emprego e do uso clínico e regular 

de tais substâncias.

A DENARC conta com um dos maiores efetivos da instituição policial civil, 

pois além da Subdivisão de Inteligência e Informações (SII) e do Centro An-

titóxicos de Prevenção e Educação (CAPE), é composta por sete núcleos, 

cinco dos quais se localizam no interior do Estado – em Foz do Iguaçu, Pato 

Branco, Cascavel, Maringá e Londrina – que, estrategicamente sediados, são 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades de repressão em sua res-

pectiva região. Na capital, temos o Núcleo Curitiba e também o Núcleo da 

Região Metropolitana. Por fim, conta ainda com o apoio da Força Especial 

de Repressão Antitóxicos (FERA), quando é necessário o uso de policiais es-

pecializados em abordagens de alto risco e ainda de lugares de difícil acesso.

17.2  Centro Antitóxicos de Prevenção e 
Educação da Divisão Estadual de Nar-
cóticos da Polícia Civil do Paraná/ SESP

O Centro Antitóxicos de Prevenção e Educação (CAPE) foi criado na estrutu-

ra organizacional da Delegacia Antitóxicos, no ano de 1994, pela Resolução 

n.° 226/94 da Secretaria de Estado de Segurança Pública, com a finalidade 

de desenvolver ações no âmbito do atendimento, orientação, encaminha-

mento e acompanhamento aos usuários de substâncias que determinem 

dependência física ou psíquica. Em 9 de agosto de 2000, através do Decreto-

-lei n.° 2.428, o CAPE passa a pertencer à Divisão de Narcóticos (DINARC), 

denominação alterada para Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC), pelo 

Decreto 3.146/2008.

Ao CAPE compete todas as atividades preventivas, tratamentos psicoterápi-

cos e acompanhamento social, distribuição de materiais específicos no com-

bate às drogas, recuperação de dependentes e orientação às suas famílias.

e-Tec Brasil 124 Legislação e Políticas Antidrogas



Visa oferecer ajuda aos familiares que necessitem de informações, esclare-

cimentos a respeito do problema do uso de drogas por parte de seus filhos, 

bem como a formação de agentes multiplicadores para o combate ao uso de 

entorpecentes. Tem por atribuição o relacionamento com o público externo, 

visando desenvolver programas de prevenção ao uso indevido de substân-

cias entorpecentes e drogas afins e encaminhamento de dependentes.

O CAPE é formado por uma equipe composta por policiais civis e psicólogos. 

Além disso, conta com apoio de universidades do Paraná que mantêm um 

grupo de estagiários na área de Psicologia.

Conforme a nova Lei Federal – Lei n.º 11.343, de 2006, das Ativi-

dades de Prevenção do Uso Indevido, Atenção e Reinserção Social 

de Usuários e Dependentes de Drogas –, as atividades de preven-

ção são desenvolvidas através de vários programas, tais como:

O Grupo de Prevenção à Recaída - Art. 22 - inciso III - definição 
de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclu-
são social e para a redução de riscos e de danos sociais e à saúde 

– esse grupo oferece suporte para a manutenção da abstinên-

cia, proporcionando uma exposição de sentimentos e trocas de 

experiências que fortalecerão na decisão de deixar as drogas; o 

Grupo de Orientação Familiar;

Art. 22 - inciso IV - atenção ao usuário ou dependente de drogas 
e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma mul-
tidisciplinar e por equipes multiprofissionais – esse grupo tem 

como objetivo possibilitar a troca de experiências que propor-

cionará discussão sob diversos pontos de vista dos aspectos que 

envolvem o familiar do dependente químico e o próprio usuário, 

trazendo maior conhecimento acerca da problemática e distin-

tas maneiras de lidar com a dificuldade.

O trabalho preventivo é realizado através da elaboração e distri-

buição de materiais didáticos com informações, e de palestras 

preventivas ao uso indevido de drogas em empresas, escolas, 

associações e comunidade em geral, conforme Art. 19 - inciso XI 

- a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso 
indevido de drogas, nas instituições de ensino público e privado, 
alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos conhecimen-
tos relacionados a drogas.
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17.3 Museu Elias Abrahão
Criado com o propósito de educar e alertar quanto ao uso/abuso de drogas, 

o CAPE dispõe de um museu de drogas, o Museu Professor Elias Abrahão. 

Inaugurado em janeiro de 1998, recebeu esse nome em homenagem a 

quem foi um exemplo em sua vida pública. Foi Secretário Municipal do Meio 

Ambiente, Secretário Estadual de Educação, Deputado Federal e Professor.

Em seu acervo estão expostos vários tipos de substâncias entorpecentes, 

utensílios para consumo, como também objetos que fazem apologia ao uso 

de drogas e fetos de mães usuárias de drogas, conforme Art. 19 - inciso V 

- a adoção de estratégias preventivas diferenciadas e adequadas às especi-
ficidades socioculturais das diversas populações, bem como das diferentes 
drogas utilizadas.

Resumo
Nesta aula receberemos um convidado representando eixo prevenção da po-

lítica públicas sobre drogas.  Um integrante Centro antitóxicos de prevenção 

e Educação da Policia Civil do Paraná  CAPE/DENARC.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise a internet sobre a existência outros museus de drogas como 

Museu Professor Elias Abrahão do CAPE no Paraná.
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Aula 18 –  A redução da oferta nas 
políticas públicas

Nesta aula abordaremos um tema polêmico, a repressão às drogas 

um dos eixos das políticas públicas sobre drogas.

18.1 Introdução
O discurso vigente é o de que a guerra às drogas esta perdida, não restando 

outra alternativa senão a legalização das drogas.

Nos Estados os governos criaram os Departamentos de Narcóticos DENARC 

grupos especializados no combate ao tráfico de drogas na policia civil, o Mi-

nistério Público com os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime 

Organizado - GAECO. As Delegacias de Repressão a Entorpecentes da Polícia 

Federal. Todo este aparato destinado a fazer frente ao segmento criminoso 

mais bem organizado.

Figura 18.1: Guerra as drogas
Fonte: http://www.rededemocratica.org

18.2  Relatório do Tribunal de Contas da União
No entanto o estado não esta tão bem organizado assim, as ações que ob-

tém êxito, não surtem os efeitos desejados em virtude da burocracia. Veja-

mos o que traz o relatório do Tribunal de Contas da União das paginas 07 

a 24 no link: https://contas.tcu.gov.br/juris/Web/Juris/ConsultarTextu-
al2/Jurisprudencia.faces;jsessionid=46F5DBA8EDB786AD525E32A15
D3EE275

Todos os relatórios internacionais 
contestam estas informações, 
vejamos o que está no relatório 
da UNODOC 2012 http://www.
unodc.org



Um exemplo disso é que somente a Polícia Federal apresenta os números de 

apreensões de drogas. Ainda não há no país um sistema que consiga coletar as 

informações de apreensões de todas as polícias, federal e estaduais. Isso indica 

que as informações apresentadas sobre o país devem estar subdimensionadas.

Contudo, encontra-se em fase de testes pelo Ministério da Justiça um novo 

sistema, denominado Sistema Nacional de Apreensão de Drogas – SINAD, 

que busca suprir essa carência, uma vez que tanto a Polícia Federal quanto 

as estaduais deverão informar, por meio do sistema, todas as apreensões de 

drogas efetuadas. 

A questão das drogas está cada vez mais sendo tratada como problema de 

saúde pública, ao mesmo tempo em que é considerada problema de segu-

rança pública. A tendência mundial, inclusive no Brasil, é tratar os usuários 

e dependentes de drogas como pessoas doentes, e não criminosas. Nesse 

sentido, a lei sobre drogas brasileira, de 2006, passou prever penas restri-

tivas de liberdade apenas para traficantes. Os usuários passaram a receber 

medidas sócio-educativas e outras penas alternativas. Contudo, a legislação 

não explicitou a diferença entre traficante e usuário, julgamento que ficou a 

cargo do Poder Judiciário, a cada caso concreto. Por fim, vale destacar que 

diversos crimes possuem associação com o tráfico de drogas.  A lavagem de 

dinheiro, o tráfico de armas, o tráfico de pessoas, roubos, latrocínios, assas-

sinatos, entre diversos outros crimes, costumam estar associados ao crime 

de tráfico de drogas, questão que só reforça a importância e a urgência de 

se enfrentar o tema atualmente.

Os bens apreendidos relacionados ao tráfico de drogas, depois de declarados 

perdidos em favor da União, estão permanecendo estocados e armazenados 

por grande período de tempo, sofrendo ações de depreciação, descaracteri-

zação e, consequentemente, desvalorização, no aguardo dos leilões a serem 

realizados pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas – SENAD, por 

intermédio do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD.

De acordo com os dados do FUNAD, em relação aos bens já leiloados, veri-

fica-se que o período médio relacionado à espera do bem para ser leiloado, 

após o trânsito em julgado com a declaração de perdimento do bem em fa-

vor da União, foi de aproximadamente seis anos.  Isso significa que o FUNAD 

levou em média seis anos para leiloar um bem declarado perdido em favor 

da União. Importante lembrar que o processo leva, em média, oito anos para 

e-Tec Brasil 128 Legislação e Políticas Antidrogas



transitar em julgado, como já mencionado no subcapítulo anterior. Dessa 

forma, percebe-se que, em tese, existe um tempo médio de aproximada-

mente 14 anos entre a data da apreensão do bem até o seu efetivo leilão.  

Além dessa limitação, o resultado da pesquisa realizada com juízes demons-

trou que 60% dos respondentes apontaram o fato de o Ministério Público 

– MP não solicitar cautelarmente a alienação dos bens apreendidos, como 

previsto na legislação, fator importante que tem restringido o deferimen-

to desse instituto. Assim, torna-se importante que o Conselho Nacional do 

Ministério Público, avalie a importância de orientar seus membros para que 

requeiram a alienação cautelar dos bens apreendidos oriundos do tráfico de 

drogas, considerando que o deferimento desse instituto é condicionado à 

solicitação do MP. 

Ademais, a pesquisa apontou outras possíveis causas limitadoras, como a 

dificuldade de comprovar o nexo de causalidade entre o delito e os objetos 

para a sua prática e o fato de os bens apreendidos poderem ser utilizados 

por outros órgãos ou entidade, por decisão judicial. Essas causas, porém, 

apareceram em menor quantidade. 

Ressalte-se que 54,1% dos juízes não concedem a autorização para o uso 

dos bens apreendidos do narcotráfico, potencializando o problema da perda 

do valor econômico dos bens apreendidos que ficam aguardando por longos 

períodos a realização dos leilões.

Enfrentar o crime organizado transnacional é tarefa a ser feita com a união 

de esforços, e o Governo Federal tem promovido o contingenciamento or-

çamentário do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD de cerca de 22% nos 

últimos  três anos. Essa situação pode comprometer a implementação das 

ações constantes no Plano de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, cria-

do pelo Poder Executivo em 2010. 

OFUNAD é uma importante fonte de recursos do SISNAD. A Tabela abaixo  

apresenta a execução orçamentária e financeira do FUNAD, de 2006 a 2009. 

Essas informações servem para se obter um panorama dos créditos recebi-

dos e dos dispêndios realizados pelo Fundo no período analisado. 
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Tabela 18.1: Execução orçamentária e financeira do FUNAD, de 2006 a 2010, em 
R$ mil. 
Ano Créditos Consignados Créditos Empenhados Créditos Liquidados % Execução Orçamentária

2006 12.380,00 10.290,83 10.290,83 83%

2007 12.628,99 10.024,39 10.024,39 79%

2008 12.671,00 11.388,36 11.388,36 90%

2009 17.853,27 11.347,87 3.769,96 63%

2010 136.578,67* 13.591,92* 7.412,83* 10%*

Fonte: Siafi. * Atualizado até dia 23/11/2010.

18.3 Relatório Mundial Sobre Drogas
No relatório da UNODOC de 2012 o diretor chama a atenção para uma 

abordagem de saúde, desenvolvimento e direitos em relação ao problema 

drogas. Informa que cerca de 230 milhões de pessoas – 1 em cada 20 pesso-

as – consumiram alguma droga ilícita pelo menos uma vez em 2010.

Enfrentar o crime organizado transnacional e as drogas ilícitas deve ser parte 

integral da agenda de desenvolvimento, disse hoje, o diretor executivo do 

Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Yury Fedo-

tov, à Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante um debate temático 

especial sobre drogas e crime como ameaças ao desenvolvimento, Fedotov 

disse que com o prazo de 2015 se aproximando para fazer um balanço do 

progresso global para atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

existe um reconhecimento cada vez maior de que o crime organizado e as 

drogas ilícitas impedem a consecução dessas metas.

As drogas ilícitas alimentam o crime e a insegurança, ao mesmo tempo em 

que minam os direitos humanos e representam sérios riscos à saúde: "A he-

roína, a cocaína e outras drogas continuam matando cerca de 200.000 pes-

soas por ano, devastando famílias, levando à miséria milhares de pessoas, 

bem como gerando insegurança e a disseminação do HIV", disse Fedotov, 

ao lançar o Relatório Mundial sobre Drogas de 2012 na Assembleia Geral, 

em Nova Iorque.

"Todos os aspectos da saúde pública sobre prevenção, tratamento, reabilita-

ção e reintegração devem ser reconhecidos como elementos-chave da estra-

tégia global para reduzir a demanda por drogas", disse o Diretor Executivo à 

Assembleia Geral, convocada hoje, no Dia Internacional contra o Abuso de 

Drogas e Tráfico de Ilícitos.
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18.3.1 Panorama global 
Embora os padrões globais do uso, produção e consequências sanitárias das 

drogas ilícitas permaneceram estáveis em 2012, o Diretor Executivo advertiu 

que a produção de ópio no Afeganistão, maior produtor de ópio do mundo, 

recuperou os elevados índices de antes. Observando o panorama global, os 

menores níveis totais de cultivo e produção de ópio e de coca foram com-

pensados por níveis crescentes de produção de drogas sintéticas.

Está estimado que cerca de 230 milhões, ou 5% da população adulta mun-

dial (de 15 a 64 anos de idade), utilizaram alguma droga ilícita pelo me-

nos uma vez, em 2010, de acordo com o Relatório. Além disso, o Relatório 

aponta que os usuários problemáticos de drogas, principalmente as pessoas 

dependentes de heroína e cocaína, totalizam cerca de 27 milhões, cerca de 

0.6% da população adulta mundial, ou 1 em cada 200 pessoas.

18.3.2 Ópio - os preços crescem, a produção sobe
O Afeganistão voltou a níveis elevados de produção de ópio. A produção 

global de ópio atingiu 7.000 toneladas em 2011, depois dos baixos níveis de 

2010, quando uma praga eliminou quase metade dos rendimentos do culti-

vo de papoula e provocou aumentos acentuados nos preços no Afeganistão. 

A quantidade de ópio produzida no Afeganistão aumentou em 61%, de 

3.600 toneladas, em 2010, para 5.800 toneladas, em 2011. Embora a pro-

dução mundial de opiáceos continue elevada, o uso de opiáceos na América 

do Norte e na Europa parece estável ou diminuindo. No entanto, na África 

e na Ásia, que juntos representam cerca de 70% dos consumidores de opi-

áceos globais, há uma falta de dados precisos, o que pode significar um uso 

crescente, sem ser detectado.

Os preços altos fazem da produção do ópio um negócio atraente para os 

fazendeiros do Sudeste da Ásia. Entre 2010 e 2011, o cultivo de papoula 

no Sudeste da Ásia aumentou em 16%, de cerca de 41.000 hectares para 

quase 48.000 hectares. Ao todo, o cultivo dobrou no Sudeste da Ásia desde 

2006.

Mianmar continua o segundo maior produtor de papoula e de ópio do mun-

do, depois do Afeganistão, com aumento do cultivo de 14% em 2011, e 

uma quota de 9% da produção mundial de ópio. A República Democrática 

Popular do Laos (PDR) apresentou um aumento ainda mais acentuado no 

cultivo, de 38%, embora a produção total permaneça baixa em comparação 

com as estimativas globais. A potencial produção de papoula é estimada em 
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Mianmar em cerca de 610 toneladas e em Laos em cerca de 25 toneladas.

18.3.3 A cocaína - um declínio na produção 
Em 2010, a estimativa anual de usuários de cocaína variou entre 13,3 mi-

lhões e 19,7 milhões, ou cerca de 0,3 a 0,4 da população global de 15 a 

64 anos de idade. Os principais mercados de cocaína continuam a América 

do Norte, a Europa e a Austrália. Os Estados Unidos experimentaram uma 

redução do uso de cocaína de 3%, em 2006, para 2,2%, em 2010, entre a 

população de 15 a 64 anos de idade; na Europa, o uso de cocaína permane-

ce estável, mas continua rivalizando com o nos Estados Unidos. Contudo, o 

uso de cocaína é alto na Austrália e na América do Sul. Além disso, está se 

espalhando para algumas partes da África e da Ásia, embora se acredite que 

o número de usuários na Ásia seja baixo.

A área total sob o cultivo de coca caiu 18% entre 2007 e 2010, devido lar-

gamente ao declínio acentuado do cultivo de coca na Colômbia de 2007 a 

2010. Ao longo do mesmo período, o cultivo de coca e a produção da folha 

de coca se deslocaram significantemente para o Estado Plurinacional da Bo-

lívia e o Peru.

Essas mudanças reduziram consideravelmente a oferta de cocaína na Améri-

ca do Norte, que é quase exclusivamente fornecida pela Colômbia; enquan-

to que na Europa a maior disponibilidade de cocaína do Peru e da Bolívia 

compensou, pelo menos em parte, a diminuição da oferta da Colômbia.

18.3.4  Mercados de estimulantes do tipo anfeta-
mínico estáveis, mas os de metanfetamina 
e "ecstasy" em crescimento

O uso e as apreensões globais de estimulantes do tipo anfetamínico (dro-

gas classificadas como as segundas mais largamente consumidas em todo 

o mundo) permaneceram em grande parte estáveis. Contudo, em 2010, as 

apreensões de metanfetamina (45 toneladas) mais que dobraram em rela-

ção a 2008 (21,5 toneladas), devido às apreensões significativas na América 

Central e no Leste e Sudeste da Ásia.

Na Europa, as apreensões de pílulas de "ecstasy" mais que dobraram (de 

595 kg, em 2009, para 1,3 toneladas, em 2010), apontando para um merca-

do mais forte neste continente. A disponibilidade e o uso de drogas parecem 

estar aumentando nos Estados Unidos e na Oceania, e no Leste da Ásia que 

registrou aumentos nas apreensões.
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18.3.5  Cannabis - a substância ilícita mais larga-
mente usada no mundo 

Estimativas apontam para entre 119 e 224 milhões de usuários de cannabis 

no mundo. A Europa é o maior mercado para a resina de cannabis (haxixe) 

principalmente fornecido pelo Marrocos, embora sua relativa importância 

esteja em declínio. A maioria dos países da União Europeia relatou aumento 

no cultivo em ambientes fechados da erva de cannabis (maconha), possi-

velmente refletindo a preferência crescente por maconha em vez de haxixe.

A planta de cannabis é, agora, o cultivo de rendimento mais lucrativo no 

Afeganistão, onde uma família cultivando cannabis ganha USD$9.000, em 

comparação com os USD$4.900 ganhos por uma família que cultivava a 

papoula de ópio em 2010.

"Drogas lícitas" e o abuso de medicamentos de prescrição

Em diversos países, há mais uso não medicinal de medicamentos de pres-

crição do que de substâncias controladas, exceto de cannabis. Enquanto o 

uso de drogas ilícitas é geralmente mais comum entre homens do que entre 

mulheres, o uso não medicinal de tranquilizantes e sedativos é frequente 

entre mulheres, como mostram os dados disponíveis em algumas regiões 

(América do Sul, América Central e Europa). Preocupante é o fato de que o 

abuso de tranquilizantes e sedativos pode se transformar em um hábito de 

vida, especialmente no caso das mulheres.

Novas substâncias psicoativas, quimicamente modificadas para burlar o con-

trole internacional, estão anunciadas "drogas legais" e substitutas de outros 

estimulantes ilícitos, como a cocaína ou o ecstasy. Estas substâncias, que 

podem ser misturadas entre si para variar os efeitos, incluem a mefedrona e 

o MDPV, que são muitas vezes vendidas como "sais de banho" ou "adubo 

de plantas", e a piperazina. Outras fórmulas incluem o "spice", que imita os 

efeitos da cannabis, e a salvia divinorum, uma planta alucinógena.

A falta de heroína em alguns países parece estar dando origem a substâncias 

altamente perigosas como substituições com base em codeína, tais como 

a desormorfina, também conhecida como 'krokodil'. A substância injetada 

apresenta sérios problemas de saúde, mesmo quando o uso é limitado.

- A responsabilidade compartilhada para o desenvolvimento sustentável 
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Países produtores e consumidores de drogas também têm interesse em com-

bater este flagelo, disse Fedotov, acrescentando que os governos não de-

veriam se esquecer de que as drogas ilícitas afetam a saúde e a segurança 

globalmente. O uso de drogas parece estar se espalhando para os países 

situados nas rotas de tráfico, como na África Ocidental e Central, que estão 

testemunhando um número crescente de usuários de cocaína; e no Afega-

nistão e na República Islâmica do Irã, que hoje lutam contra as maiores taxas 

de uso de ópio e de heroína.

Como os países em desenvolvimento buscam seguir o estilo de vida das 

nações industrializadas, o consumo de drogas irá provavelmente aumentar, 

colocando um fardo mais pesado para países mal equipados para lidar com 

a demanda crescente de drogas. O apoio internacional deve, portanto, visar 

o fortalecimento da capacidade das nações mais vulneráveis para enfrentar 

esse desafio, disse ele.

O desenvolvimento alternativo é a chave para reduzir o cultivo e a produção 

de drogas ilícitas, disse aos Estados-Membros: "Atualmente, apenas cerca 

de um quarto de todos os agricultores envolvidos no cultivo de drogas ilícitas 

em todo o mundo tem acesso à assistência para o desenvolvimento. Se o 

nosso objetivo é oferecer novas oportunidades e alternativas genuínas, isso 

precisa mudar".

18.4 Conclusões 
Quando falamos em redução da oferta, estamos falando em redução do 

acesso às drogas. Mas, deveríamos associar a redução da oferta de drogas, 

ao incremento na oferta de alternativas. Alternativas a aqueles que cultivam 

drogas, aos que vendem drogas e aos que as usam.

Ao longo de vários anos temos presenciado o aumento no numero de pes-

soas apreendidas por trafico de drogas. O volume cada vez maior de drogas 

apreendidas. Sabemos onde são produzidas as rotas utilizadas e o Modus 
operandi “o modo de operação". utilizado pelas das quadrilhas internacio-

nais do narcotráfico.

Os relatórios demonstraram uma tendência mundial de contenção em re-

lação à produção, tráfico e consumo de drogas desde o ano de 2005. Esta 

tendência de contenção também continuou em outros anos, especialmente 

em relação à produção de cocaína. 
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Contudo a produção de ópio/heroína no Afeganistão, sobrepassa o declínio 

em outras regiões. Embora políticas de drogas tenham tido sucesso em en-

frentar a questão, para sairmos do nível de contenção para o de redução do 

problema de drogas, é preciso fazer mais:

O plantio de drogas alimenta-se da instabilidade, da corrupção e de ‘gover-

nança ruim”. Portanto, é necessário restaurar e fortalecer o Estado Demo-

crático de Direito. A produção de droga se alimenta da demanda por essas 

substâncias. Portanto é preciso trabalhar mais a prevenção, bem como os 

cuidados com tratamento e, eventualmente, a detecção de possíveis epide-

mias emergentes, a exemplo do crack no Brasil. 

Para conter a questão das drogas é preciso compromisso internacional. O 

conceito de “responsabilidade compartilhada” teria que ser universalmente 

aceita e implementada entre países que produzem e países que consomem. 

Também é necessário trabalhar regionalmente, entre países vizinhos; e na-

cionalmente – entre todos os setores da sociedade. Todos nós teremos que 

assumir responsabilidades para melhorar a saúde pública e a segurança co-

letiva em todo o mundo. 

Resumo
Tivemos contato nesta aula com os dados principalmente da UNODOC, que 

contestam as informações que a repressão as drogas não tem funcionado. 

Ficamos sabendo também que de fato, o que tem faltado é investimento em 

especial em prevenção. Observamos na tabela de execução orçamentária e 

financeira do Funad que os percentuais de investimentos caíram para apenas 

10% em quando o problema se agrava. Estaria então o problema na Lei que 

proíbe o uso, na policia que prende ou na falta do restante todo.

Atividades de aprendizagem
•	 Consulte os relatórios da UNODOC no site http://www.unodc.org/

southerncone/ Sobre a situação internacional do enfrentamento a dro-

gas e compare com os dados nacionais apresentados aqui.
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Aula 19 –  A política da saúde para 
usuários de álcool e outras 
drogas

Nesta aula estaremos apresentando um conhecimento que será im-

portante para o futuro Técnico em Reabilitação em Dependência 

Química em que você se tornará ao termino deste curso. É a Política 
da Saúde para Usuários de Álcool e outras Drogas documento 

produzido pelo Ministério da Saúde, e como você já sabe esta é uma 

das políticas públicas setoriais da Política Nacional Sobre Drogas.

Dados internacionais apontam que cerca de 10% das populações dos cen-

tros urbanos de todo o mundo, consomem abusivamente substâncias psico-

ativas independentemente da idade, sexo, nível de instrução e poder aqui-

sitivo. O uso indevido de álcool e tabaco tem a maior prevalência global, 

entre o conjunto de drogas legais e ilegais consumidas pela população Este 

uso indevido do álcool traz também as mais graves consequências para a 

saúde pública mundial, por isto a nomeação de “política de álcool e outras 

drogas”, destacando a droga álcool.

Figura 19.1: Crianças e bebidas alcoólicas
Fonte: http://jorgeborgesdacerta.blogspot.com.br

Concordamos com este destaque, pois isto é importante! Muitas vezes se faz 

alarde em relação a determinada droga, e não se assume com mais clareza dos 

danos causados a sociedade pelo abuso do álcool. Devemos ser sempre críti-

cos ao alarmismo, por pior que possa ser os fatos, pois isto pode estar sendo 

usados para esconder outras situações e interesses, nem sempre nobres.



Você já viu em outros módulos a questão do tratamento da dependência 

química, dos modelos de tratamento e das diferentes técnicas de aborda-

gem. Neste capítulo estaremos vendo a Política do Ministério da Saúde 
Para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas. Dentro 

do campo das políticas públicas sobre drogas esta é uma das mais institu-

cionalizadas, pois esta inserida dentro Sistema Único de Saúde – SUS, criado 

pela lei 8080/90, que regulamentou o que a Assembleia Constituinte incluiu 

na Constituição de 1988, através do artigo 196,  o principio onde a Saúde 

foi considerada “um direito de todas e um dever do Estado.”

É necessário conhecer esta Política do Ministério da Saúde, bem como as 

atualizações recentes  para uma boa atuação na área da atenção e reabili-

tação de dependentes químicos. Apesar da relevância desta proposta, dos 

avanços que representa esta política e dos esforços para pô-la em prática, 

ainda falta uma maior articulação, por exemplo, com outra política pública, 

que apesar de menos institucionalizada, tem uma grande importância e tem 

entre seus objetivos a função de vir a articular o conjunto de ações do gover-

no em relação a temática das  drogas. Trata-se da Política Nacional Sobre 
Drogas do Ministério da Justiça, a cargo da Secretaria Nacional de Políticas 

Sobre Drogas – SENAD.

Por muitos anos a política do ministério da saúde funcionou em paralelo ao 

da SENAD, e que o contrário também é verdadeiro, mas com o tempo e em 

função inclusive do agravamento da situação, foi-se vendo a necessidade 

de ampliar as articulações e de se ter uma visão sistêmica da questão das 

drogas.

Em capítulos anteriores você conheceu a Política Nacional Sobre Drogas, os 

seus princípios, diretrizes e eixos, agora neste capítulo você vai conhecer os 

princípios da política proposta pelo Ministério da Saúde para a atenção aos 

usuários de substancias psicoativas.

“Até 2002, a saúde pública não desenvolvia ações sistemáticas relativas ao 

tratamento e prevenção no campo de álcool e outras drogas, sendo esta 

uma lacuna relevante na agenda das políticas de saúde. Existiam poucos 

ambulatórios e serviços especializados para o tratamento de álcool e outras 

drogas no país, que trabalhavam de forma pouco articulada e assistemática”. 

(Delgado, Pedro, 53p, modulo1 – SUPERA/ SENAD/ UNIFESP).
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Primeiramente, e não poderia ser diferente, a política da saúde para a ques-

tão das drogas esta balizada pelos principio e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde – SUS. São alguns dos princípios do SUS:

- Universalidade: atender todas as pessoas que dele necessitem;

- Integralidade: ver a pessoa e suas demandas de saúde de forma completa;

- Igualdade: atender a todos os cidadãos, independente de cor, raça, etnia, 

gênero, orientação sexual sem qualquer preconceito e privilégio; 

- Hierarquização: organizar os serviços de saúde evitando oferecer diferen-

tes ações e unidades para um mesmo objetivo;

- Equidade: prestar assistência igualmente a todas as pessoas, independen-

temente de quaisquer condições das pessoas e da demanda;

- Descentralização: implantar os serviços de saúde perto de onde as pesso-

as moram sob a gestão municipal e estadual;

- Participação social: garantir a participação da comunidade.

Em 2003 com a publicação da “Política do Ministério da Saúde Para 
Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas”, balizada 

pelo texto da Lei 10.216 de 06 de abril de 2001 que é o marco legal da 

Reforma Psiquiátrica, foi incluído o consumo do álcool e outras drogas na 

agenda da Saúde Pública e definindo princípios que norteiam esta política, 

a saber:

- Atenção integral: o usuário deve ser visto de forma geral e não apenas na 

questão específica da saúde; 

- Base comunitária: o cuidado do usuário na comunidade, no espaço onde 

ele vive, perto da família;

- Territorialização: cada unidade deve atender um espaço determinado, 

para facilitar o vínculo; 
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- Lógica da redução de danos: não existe o objetivo único de se chegar à 

abstinência, pois o principal objetivo das ações de tratamento é melhorar a 

qualidade de vida dos usuários; 

- Intersetorialidade: a questão do tratamento não é só da saúde, por isso 

é necessário que se concretizem parcerias para incluir o usuário em outros 

espaços de cidadania.

O Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas  esta-

belece os principais componentes deste programa, a maioria destes já foram 

visto por você, com mais detalhes, em outros módulos e capítulos desta 

apostila:

I - componente da atenção básica (Unidades Básicas de Saúde, Equipes da 

Saúde da Família, Núcleos de Apoio a Saúde da Família, Programa de Agen-

tes Comunitários da Saúde, entre outros);

II - componente da atenção nos CAPS-AD, ambulatórios e outras unidades 

extra-hospitalares especializadas;

III - componente da atenção hospitalar de referência; e

IV - componente da rede de suporte social (associações de ajuda mútua e 

entidades da sociedade civil), complementar à rede de serviços disponibili-

zados pelo SUS.

Queremos neste momento, para o enfrentamento dos desafios criados pelo 

consumo de drogas em nossas comunidades, reforçar a compreensão do 

conceito e da proposta de construção e aperfeiçoamento, que será sem-

pre necessário, da política pública sobre drogas. Esta política será sempre 

composta de diversas políticas setoriais (saúde, justiça, educação, cultura, 

segurança, etc.) e ela sempre será melhor quanto mais nós conseguirmos 

que estas politicas setoriais se articulem em prol daqueles que sofrem com as 

consequências do uso das drogas, seja usuário, familiares, amigos, grupos, 

comunidade ou a sociedade.

Assim sendo, torna-se imperativa a necessidade de estruturação e fortale-

cimento de uma rede de assistência centrada na atenção comunitária asso-

ciada à rede de serviços de saúde e sociais, que tenha ênfase na reabilitação 

e reinserção social dos seus usuários, sempre considerando que a oferta de 

Sobre a Política do Ministério da 
Saúde para a Atenção Integral 
a Usuários de Álcool e Outras 
Drogas (Brasil. Ministério da 

Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. SVS/CN-DST/AIDS. A 

Política do Ministério da Saúde 
para Atenção Integral a Usuários 

de Álcool e outras Drogas/
Ministério da Saúde. 2.ed. rev. 
ampl.– Brasília: Ministério da 

Saúde, 2004.)
Você também poderá se 

aprofundar sobre esta política 
consultando a legislação, entre 

elas:
Portaria nº. 2.197/gm de 14 de 

outubro de 2004
Portaria nº. 1.190, de 4 de junho 

de 2009
Portaria nº. 2.841, de 20 de 

setembro de 2010
Portaria nº. 2.488, de 21 de 

outubro de 2011
Portaria nº. 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011
Portaria nº. 

1.002,de29dedezembrode2011
Portaria nº. 3.090, de 23 de 

dezembro de 2011
Portaria nº. 121, de 25 de janeiro 

de 2012
Portaria nº. 130, de 26 de janeiro 

de 2012
Portaria nº. 131, de 26 de janeiro 

de 2012
Decreto nº. 7.179, de 20 de 

maio de 2010
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cuidados a pessoas que apresentem problemas decorrentes do uso de álcool 

e outras drogas deve ser baseada em dispositivos extra-hospitalares de aten-

ção psicossociais especializada, devidamente articulados à rede assistencial 

em saúde mental e ao restante da rede de saúde. Tais dispositivos devem 

fazer uso deliberado e eficaz dos conceitos de território e rede, bem como 

da lógica ampliada de redução de danos, realizando uma procura ativa e 

sistemática das necessidades a serem atendidas, de forma integrada ao meio 

cultural e à comunidade em que estão inseridos, e de acordo com os prin-

cípios da Reforma Psiquiátrica. (pg. 6, Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 

Executiva. Coordenação Nacional de DST/Aids. A Política do Ministério da 

Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas / Ministério 

da Saúde, Secretaria Executiva, Coordenação Nacional de DST e Aids. – Bra-

sília: Ministério da Saúde, 2003.)

Resumo
Neste capitulo você é apresentado a “Política do Ministério da Saúde 
Para Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas”, é in-

formado sobre os principais instrumentos legais que a instituem e passa a 

compreender o conceito de políticas públicas setoriais que formam a política 

pública sobre drogas do Brasil e da necessidade de se conquistar cada vez 

mais a articulação entre elas. 

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise se na sua comunidade existem os componentes propostos no 

Programa do Ministério da Saúde de Atenção Integral a Usuários de Ál-

cool e outras Drogas.
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Aula 20 –  Direitos Humanos e 
Políticas Sobre Drogas

Nesta aula você vai ver alguns conceitos sobre Direitos Humanos, re-

fletir sobre a adoção destes valores como uma das diretrizes para as 

políticas públicas sobre drogas e pensar como meta na reabilitação 

do dependente químico o resgate da Cidadania.

20.1  A história contemporânea dos Direitos 
Humanos

Os direitos humanos não são genéticos ou da ordem da Natureza, eles são 

uma construção, uma invenção humana em constante processo de constru-

ção e reconstrução. Por isto para a sua existência, desenvolvimento e conso-

lidação é preciso a participação das pessoas, individualmente e coletivamen-

te, para que se tornem uma realidade para todos.

Figura 20.1: Direitos humanos
Fonte: http://remuvi.wordpress.com

Em 10 de dezembro de 1948 foi adotada a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, com a aprovação de 48 Estados-membros presentes à Assembleia 

Geral da ONU. A Declaração fortaleceu uma a visão atual dos direitos huma-

nos marcada por três conceitos:



“A universalidade implica o reconhecimento de que todos os 
indivíduos têm direitos pelo mero fato de sua humanidade. A 
universalidade diz respeito ao reconhecimento de que somos 
todos iguais em relação a direitos e por possuirmos todos igual 
dignidade. A percepção de que o indivíduo é sujeito de direi-
tos por ser uma pessoa, e não somente por ter nascido ou ser 
membro reconhecido de um determinado Estado, flexibilizou a 
noção tradicional de soberania e consolidou a ideia de que o 
indivíduo é um sujeito de direitos no âmbito internacional.

A indivisibilidade implica na percepção de que a dignidade hu-
mana não pode ser buscada apenas pela satisfação de direitos 
civis e políticos, tais como os direitos à liberdade de expressão, 
à liberdade de ir e vir, o direito ao voto, os direitos econômicos, 
sociais e culturais, o direito à educação, o direito à alimentação 
e à moradia. 

Já a interdependência aponta para a ligação existente entre os 
diversos direitos humano. A efetivação do voto, que é um di-
reito político, depende da garantia do direito à educação, que 
é um direito social. Sem a educação e sem o conhecimento das 
opções existentes não há o poder efetivo de escolha política 
pelo voto. Do mesmo modo, a efetivação do direito à alimenta-
ção depende da consolidação do direito à participação política.” 

(pg. 11-Formação de conselheiros em direitos humanos/ [Maria 

de Lourdes Alves Rodrigues...[et al.], colaboradores Célia Maria 

Escanfella... [et al.]. - Brasília: Secretaria Especial de Direitos Hu-

manos, 2007.)

Os Diretos Humanos são um conceito em construção, na era moderna, a 

formulação dos direitos civis e políticos foram reconhecidos como os direitos 

de “primeira geração”, surgidos com o movimento constitucionalista ligado 

à “Era das Revoluções Burguesas”, entre elas a Revolução Francesa e a Inde-

pendência dos Estados Unidos, ao final do século XVIII. Já os direitos sociais 

e econômicos correspondem historicamente a uma “segunda geração de di-

reitos humanos”, que surgiram sob a influência e a pressão dos movimentos 

sociais e políticos do final do século XIX e início do século XX. 
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Se a primeira geração buscava afirmar direitos políticos e civis individuais 

contra abusos do Estado, a segunda geração, inspirada no valor da igualda-

de, lutava pela conquista de direitos substanciais capazes de garantir o exer-

cício efetivo das liberdades públicas pelas populações menos favorecidas. 

Como bem coloca os autores no texto abaixo:

“A ideia que resume os direitos humanos de cunho social e eco-
nômico é sintetizada pelo exemplo de que de nada serve ao 
indivíduo o direito de votar e ser votado (direito político) e a 
liberdade de expressão intelectual (direito civil) se ele não tem 
necessidades vitais mínimas asseguradas, como sua saúde, mo-
radia e educação - direitos sociais que o tornam apto a exercer 
seus direitos civis e políticos. A Constituição de 1988 foi a pri-
meira, no Brasil, a incluir os direitos sociais, juntamente com os 
direitos individuais, no universo dos Direitos e Garantias Fun-
damentais (Título II).” (pg. 47 - Formação de conselheiros em 

direitos humanos/ [Maria de Lourdes Alves Rodrigues...[et al.], 

colaboradores Célia Maria Escanfella [et al.].-Brasília: Secretaria 

Especial de Direitos Humanos, 2007)

Hoje já se fala em direitos de terceira geração, por exemplo, as questões 

sobre os direitos ambientais não só de toda a população do nosso planeta, 

mas também das futuras gerações. Mas todos os autores alertam que na 

realidade esta classificação é mais por questão didática e não representa 

ordem de importância ou prioridade entre elas. 

Nas discussões sobre as políticas públicas sobre drogas, surgem diversas 

questões que tocam nas questões dos direitos humanos. Algumas são as 

questões das carências básicas de saúde, educação, trabalho, moradia, etc., 

isto é, os direitos econômicos e sociais, que criam fatores de pressão e de 

risco ao uso de drogas. Outras tocam nas questões de preconceitos e das 

discriminações que afetam os “viciados”, “drogados”, os “alcoólatras”, os 

“dependentes químicos”, “usuários de drogas”, afetando a questão dos 

direitos civis. As discussões sobre a necessidade de desintoxicação, sobre a 

internação involuntária e o direito as liberdades individuais são uma polêmi-

ca em debate.
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20.2 Fundamentos dos Direitos Humanos
A fundamentação dos direitos humanos tem diversas fontes: a natureza hu-

mana, a religião, a cultura e a existência de direitos historicamente cons-

truídos. Contudo, em cada uma dessas possibilidades de fundamentação, 

aparecem sempre dois elementos: a igualdade e a dignidade.

Pela igualdade, tem-se que os direitos humanos são intitulados por todos 

os indivíduos pelo mero fato de serem humanos.  Já a dignidade trata-se 

de uma igualdade muito peculiar, essa concepção de igualdade permite o 

reconhecimento de diferenças, entre elas as relacionadas ao gênero, à raça, 

à idade, etc. Isto é, considerando as diferenças, muitas vezes é preciso agir 

de maneiras diferentes para garantir uma real igualdade, pois todos são 

dignos dela. 

A diferença compreendida como formadora da diversidade humana é im-

portante, enriquece a vida humana e traz a singularidade de cada ser. Mas a 

transformação das diferenças de gênero, raça/etnia, deficiência e orientação 

sexual, entre outras, em desigualdades são construções históricas criadas 

pela humanidade ao longo de sua história de uso do poder. Neste processo, 

foram cridas categorias de sujeitos em situação de maior vulnerabilidade, 

por estarem na condição de diferentes dos padrões dominantes, por exem-

plo, negras (os), mulheres, pessoas com deficiência, de orientação sexual, 

dentre outras.

Um aspecto que ainda perdura, apesar das informações mais amplas e dos 

resultados das pesquisas, são os preconceitos em torno do sujeito usuário 

de drogas, o que muitas vezes impede uma abordagem mais adequada e 

às vezes levando ao desrespeito a seus direitos enquanto pessoa humana. 

A luta contra estes preconceitos seriam um dos objetivos de um movimento 

social de enfrentamento das drogas, dentro de um processo de pressão pela 

construção e desenvolvimento de uma política pública sobre drogas conse-

quente. 

Através dos movimentos sociais ocorreram mudanças nessas relações, reivin-

dicando espaços, propondo reformulação de leis e igualdade de direitos. São 

exemplos desse tipo de ação os movimentos feministas, movimento negro, 

o movimento pelos direitos das pessoas com deficiência, o movimento de 

gays, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais, o movimento pelos direitos 

das crianças, dos adolescentes, dos idosos. Isto contribuiu para a transfor-

mação das concepções sobre o sujeito universal (Padrão), alem de trazer 

“O ser humano deve ser 
compreendido como um fim 
em si mesmo e nunca como 
um meio ou um instrumento 
para a consecução de outros 
fins”. Kant (citado em pg. 39 

“Formação de conselheiros em 
direitos humanos/ [Maria de 

Lourdes Alves Rodrigues... [et 
al.], colaboradores Célia Maria 

Escanfella... [et al.].-Brasília: 
Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, 2007.”)
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esses 'novos sujeitos' para a luz do reconhecimento social.

A conquista da expressão de direitos humanos nas Leis, ainda não é suficien-

te para alterar a realidade de discriminação e de preconceito, construída ao 

longo da história humanidade, pois se encontram inseridas na cultura e na 

mentalidade de nossa sociedade e presente no cotidiano de violações destes 

direitos, necessitando de ações positivas para se romper este padrão.

A discriminação pode ser compreendida como no campo da desigualdade 

e, portanto, seu contraponto é a luta pela igualdade de direitos. Já o pre-

conceito está no campo da intolerância, da dificuldade de conviver com o 

diferente e seu contraponto seria a afirmação da diversidade, isto é o direito 

à diferença, com igualdade de direitos.

Preconceito é uma atitude, implica em emoções, sentimentos negativos ou 

de desconforto diante daquilo ou daqueles que são considerados diferentes. 

O viciado, o drogado, o alcoólatra, o dependente químico, o usuário de dro-

gas, muitas vezes são vitimas de preconceitos. Este, por exemplo, é um dos 

pontos que une um movimento pelo enfrentamento das consequências do 

uso das drogas aos movimentos por diretos humanos. 

20.3 Cidadania

“Afinal, o que é ser cidadão?

Ser cidadão é ter direito à vida, á liberdade, à propriedade, à 
igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É tam-
bém participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter 
direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a 
democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a par-
ticipação do individuo na riqueza coletiva: o direito a educação, 
ao trabalho, ao salário justo, á saúde, a velhice tranquila. Exercer 
a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais.” (pg. 09 

- “Historia da Cidadania/ Jaime Pinski, Carla Bassanezi Pinsky.

(orgs.). 2. Ed. – São Paulo : Contexto, 2003)

“Uma sociedade democrática, 
justa e humanitária pressupõe 
o respeito a todas as pessoas 
e a garantia de direitos, 
independente de sexo, cor, idade, 
condições físicas, mentais e 
orientação sexual. Esta é uma 
disposição de nossa Lei maior, 
desde 1988. Cabe aos conselhos 
(de controle social) promoverem 
a discussão na sociedade, 
estimulando a transformação 
da mentalidade antiga para 
estes novos conceitos e visão de 
homens e mulheres, combatendo 
as desigualdades e valorizando 
a diversidade humana, em 
que todas as diferenças são 
fundamentais.” (pg.127, Maria 
Lourdes Alves Rodrigues, in 
“Formação de conselheiros em 
direitos humanos/ [Maria de 
Lourdes Alves Rodrigues...[et 
al.], colaboradores Célia Maria 
Escanfella... [et al.].-Brasília: 
Secretaria Especial de Direitos 
Humanos, 2007.”)
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O exercer a cidadania, o se tornar um cidadão pleno de direitos, representa 

emocionalmente e psicologicamente um amadurecimento, o crescimento da 

autonomia, o fortalecimento do Ego, o desenvolvimento e ampliação da 

consciência e dos sentimentos de solidariedade, de co-responsabilidade para 

com a vida dos outros e da comunidade. Um dependente químico grave, 

certamente não apresenta mais estas características, reabilitá-lo não é só 

ajudá-lo a parar de usar drogas, mas é ajudar no resgate de sua cidadania.

A Cidadania, também é um conceito em construção ao longo da história, 

desde antes dos gregos, que se reuniam nas Ágoras, espaços públicos onde 

se reunia moradores das “Polis” (cidade), para decidirem questões da comu-

nidade, até os tempos atuais, como escreve Jaime Pinskey: 

“A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas que cul-
minaram na independência dos Estados Unidos da América do 
Norte e na Revolução Francesa. Esses dois eventos romperem 
o principio de legitimidade que vigia até então, baseado nos 
deveres dos súditos, e passaram a estruturá-lo a partir dos di-
reitos do cidadão. Desse momento em diante todos os tipos de 
luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a práxis 
da cidadania e o mundo ocidental o estendesse para mulheres, 
crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais e etárias. Nesse 
sentido pode se afirmar que, na sua concepção mais ampla, ci-
dadania é a expressão concreta exercício da democracia.Existe 
um processo de evolução que marcha da ausência de direitos 
para sua ampliação, ao longo da história”. (pg. 10 “Historia da 

Cidadania”/ Jaime Pinski, Carla Bassanezi Pinsky.(orgs.). 2. Ed. – 

São Paulo : Contexto, 2003.)

Hoje no Brasil, desde a transição para a democracia, há um processo de 

fortalecimento das práticas de cidadania, além de votar em eleições, tem 

crescido a participação da população através de diferentes mecanismos, ins-

tituições e estratégias, incluindo atividades relacionadas à divulgação de in-

formações, manifestações públicas, contatos com autoridades, colaboração 

ou participação em ONGs, etc.A organização e a mobilização da sociedade 

civil têm contribuído para o fortalecimento das práticas de cidadania.

Existem ações de cidadania com foco em reivindicar as instituições públicas 

mais transparência, mais respeito à lei e maior garantia dos direitos civis, 

políticos e sociais. Outras são focadas em lutar pelo desenvolvimento de 
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determinadas políticas públicas. Neste ponto queremos destacar que carece 

na temática das políticas sobre drogas uma maior organização e articulação 

dos atores envolvidos nesta questão: profissionais, pesquisadores, educa-

dores, religiosos, familiares, pacientes em recuperação, usuários, etc.., para 

pressionar o poder público a desenvolver uma política mais consequente e 

também para propor mudanças que levem a aumentar a legitimidade, a efi-

cácia e a eficiência das instituições e políticas públicas de atenção à questão 

das drogas.

20.4 Cidadania ambiental

“A noção de cidadania ambiental pressupõe o estabelecimento 
de uma relação mais harmoniosa com a natureza. Essa postura 
deve estar presente em toda a extensão da vida cotidiana, com 
cada cidadão exercitando sua responsabilidade ambiental em 
toda ocasião que estiver manipulando bens e materiais, buscan-
do a finalidade mais ecológica possível em cada atitude adotada 
no seu dia-a-dia e com consciência do impacto que os mais sim-
ples procedimentos podem provocar no meio natural”. (pg.557, 

Waldmam, Mauricio- “Natureza e Sociedade como espaço de 

Cidadania” in “História da Cidadania”-Jains Pinsky, 2ª ed., São 

Paulo: Ed. Contexto, 2003.)

No texto acima o autor nos traz o conceito de cidadania ambiental, e se 

entendermos que a Ecologia envolve não só como o sujeito lida com o meio 

ambiente externo, mas também a relação dele com o seu meio interno (fí-

sico, psicológico e espiritual), vamos perceber pontos de contato entre a 

luta por um meio ambiente saudável, através de políticas sustentáveis e a as 

ações por políticas públicas sobre drogas. Como já foi comentado em outros 

capítulos não somos contra as drogas, ou contra as pessoas que usam dro-

gas, somos a favor da vida com qualidade.

A meta na reabilitação de um dependente químico é bem maior do que a de 

ele parar de usar drogas. Esta deve ser mais ampla, isto é deve ter o objetivo 

de levar o dependente químico a resgatar a sua Cidadania. Que ele passe a 

ser um sujeito de direitos e deveres, um Ser ativo na sociedade. 

Um ideal a ser buscado é o de, no futuro mais breve possível, não se tenha 

que necessitar de Técnicos em Reabilitação em Dependentes Químico e sim, 

“A Educação em Direitos 
Humanos parte de três 
pontos essenciais: primeiro, 
é uma educação de natureza 
permanente, continuada 
e global. Segundo, é uma 
educação necessariamente 
voltada para a mudança, e 
terceiro, é uma inculcação de 
valores, para atingir corações e 
mentes e não apenas instrução, 
meramente transmissora de 
conhecimentos”. Maria Victoria 
Benevides, socióloga.
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talvez, de mais Agentes de Promoção da Cidadania. Não estou dizendo que 

ser técnico neste momento não é importante, ao contrário, são necessários 

e urgentes para auxiliar na recuperação dos usuários que se tornaram de-

pendentes químicos, mas devemos ter metas e objetivos mais amplos para 

não cair numa armadilha, a de estar preso ao que criamos. Isto é, de se criar 

a necessidade de que sempre continue existindo a doença dependência quí-

mica, para que não deixe de existir a profissão de técnico em reabilitação de 

dependentes químico. Além de tudo ao tratar um dependente químico não 

devemos olhar a droga, nem o drogado e sim a pessoa, temporariamente 

doente.

Não devemos esquecer que a participação da Sociedade Civil é fundamental 

para o desenvolvimento de Políticas Públicas capazes de integrar ações de 

redução de oferta, com ações de natureza preventiva, buscando diminuir o 

consumo e a redução dos riscos do uso das substancias psicoativas. 

Resumo
Neste módulo você aprendeu que Direitos Humanos e Cidadania são cons-

truções da cultura humana, que estão em permanente processo de desen-

volvimento e consolidação, a partir da atuação de indivíduos e movimentos 

sociais comprometidos com esta causa. Você pode perceber pontos em co-

mum dos movimentos em Direitos Humanos e da Ecologia, com a questão 

do uso de drogas e da construção de uma política pública sobre drogas. 

Pode ver argumentos para compreender que o objetivo da reabilitação de 

dependentes químicos não é apenas fazer parar de usar as drogas, mas de 

ajudá-los a resgatar a sua cidadania plena.

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise na sua cidade e estado se existe um Conselho de Direitos Huma-

nos, reflita se algum dos locais de atenção e reabilitação de dependentes 

químicos que você conheça, respeita os princípios dos direitos humanos. 

“Uma sociedade que não 
estimula a interiorização, que 

ama os holofotes da mídia, que 
valoriza somente quem atinge o 

pódio, que louva excessivamente 
quem é premiado, pode ser 
saudável? Não, pois apenas 
uma pequeníssima minoria 

atinge este patamar! Precisamos 
animar e aplaudir a coragem 

de disputa daqueles que nunca 
foram premiados. E ensinar a nós 

mesmos e a eles que a vida é o 
grande prêmio.” (Cury, Augusto 

- O Código da Inteligência e a 
excelência emocional. 2ª ed. Rio 

de Janeiro, Thomas Nelson Brasil, 
2010)
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Aula 21 –  Os conselhos na construção 
de uma política pública 
sobre drogas

Já compreendemos em outros capítulos o que são as políticas pú-

blicas sobre drogas (PNAD) e a sua importância. Veremos agora 

uma instância que é muito relevante, isto é muito importante para 

a construção e o avanço das políticas públicas voltadas para as 

questões das drogas.

21.1 Os Conselhos de Políticas Sobre Drogas
Uma instância (segmento, seção, parte) que é muito importante para a cons-

trução e o avanço das políticas públicas voltadas para as questões das drogas 

é a dos Conselhos de Controle Social, já comentado em capítulos anteriores, 

lembra? Eles em nossa área são os chamados Conselhos Nacional, Estadual 

e Municipal de Políticas Sobre Drogas, anteriormente também chamados de 

Antidrogas.

Estes conselhos ao longo dos anos têm evo-

luído nas suas nomenclaturas, os nomes pe-

los quais são conhecidos. Já foram “de En-

torpecentes” (CONFEN, CONEEN, COMEN), 

alguns ainda adotam “Antidrogas” (CO-

NAD, CONEAD, COMAD), mas a tendên-

cia é a utilização do termo “Políticas Sobre 

Drogas”, superando a nomenclatura que se 

referia apenas a uma classe, a de Entorpe-

centes. Você já aprendeu durante o curso 

que existem outras classes de drogas além 

das entorpecentes, por exemplo, as drogas 

Estimulantes. 

O nome da nossa disciplina ainda é Políticas Antidrogas, mas como comen-

tamos a tendência atual é de se deixar de usar a terminologia antidrogas, 

saindo de um termo que aponta para uma postura de ser simplesmente 

contra as drogas. Lembre que de alguma forma sempre teremos que convi-

ver com elas, por exemplo, temos as drogas legais: o álcool, o tabaco. Tem 

também os medicamentos psicotrópicos, que são drogas controladas, mas 

que são úteis ao desenvolvimento da saúde. 

Figura 21.1: Trilhando passos de sucesso
Fonte: http://www.trainingcompany.com.br

Terminologia 
Termos, denominação, nome, 
palavras usadas para designar 
algo.
Psicotrópicos 
Psico- cérebro, mente; Trópico - 
tropismo, movimento para, ação 
no; Substâncias que agem priori-
tariamente no sistema nervoso.



Podemos até ser contra as drogas! Mas nunca contra os que usam ou sofrem 

as consequências do abuso destas. Mas até em relação as drogas devemos 

ter uma postura mais ampla, pois não é uma questão simples, mas sim com-

plexa e com diversas variáveis. Devemos sempre buscar conhecer mais sobre 

o assunto, refletir e debater. 

21.2  Os Conselhos e a Construção de 
Políticas Públicas Sobre Drogas

Os Conselhos de Políticas Sobre Drogas são relevantes e importantes na 

construção das políticas públicas para a temática das drogas, por serem estes 

espaços públicos e abertos à participação de todos. Neles se dão os debates 

e as articulações com as organizações governamentais, responsáveis por de-

senvolver as políticas em relação a temáticas das drogas. A pluralidade dos 

participantes propicia ao Conselho um olhar mais amplo e multifatorial so-

bre o problema causado pelo uso e abuso das drogas em nossa comunidade.

Como escreve o Prof. Celso Daniel “Os Conselhos de Políticas Públicas [...] 

tem a ver com uma concepção de co-gestão, uma concepção de partilha 

de poder. São novos espaços, novas esferas públicas no interior das quais a 

agenda fundamental é justamente a agenda voltada ao fortalecimento dos 

direitos da cidadania em uma ação que podemos classificar como responsa-
bilidade compartilhada. Surge algo novo quando esses conselhos são criados 

e começam a funcionar com eficácia. Criam-se espaços onde segmentos da 

população se articulam, trocam informações, criam conceitos, transmitem 

esses conceitos para outros segmentos da população, e assim por diante”. 

Celso Daniel, entrevista ao Instituto Polis, 2001- disponível no site www.
polis.org.br acesso em setembro de 2007.

É necessário, para você que atua ou vai atuar mais diretamente na área da 

dependência química, compreender a importância dos Conselhos para se 

garantir a implantação e o avanço de políticas públicas na temática das dro-

gas. A estratégia de criação ou de fortalecimento dos Conselhos Municipais 

de Políticas Sobre Drogas, bem como da articulação deste com os Conse-

lhos: Estadual e Nacional. Estas são ações vitais para que efetivamente for-

memos uma rede para o enfrentamento do desafio das drogas, na próxima 

aula abordaremos o conceito de Rede.

Pluralidade 
Múltiplo, variado, diverso.

Multifatorial 
Formado por diversos fatores... 

Em dependência Química 
dizemos que ela não tem uma 

causa única e sim múltipla, isto 
é, influenciada por diversos 

fatores: bio-psico-socio-
espiritual.
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21.3 Avanços Necessários
Ainda em 2012 o Sistema de Conselhos de Políticas Sobre Drogas é desar-

ticulado, não adota um processo de Conferências integrando os níveis mu-

nicipal, estadual e Federal, ao contrário dos conselhos de controle social da 

Saúde, da Assistência Social e tantos outros. Fato que fragiliza a construção 

de uma política pública para as drogas. Este sem dúvida é um dos desafios a 

ser superado, para podermos avançar mais no enfrentamento aos problemas 

causados pelo uso e abuso das drogas.

Lembre-se que os Conselhos devem ter formação plural (representação dos 

variados setores envolvidos e interessados na temática) e paritária (repre-

sentação em números iguais tanto do segmento Governamental, como o 

Não-governamental). E que eles têm um papel essencial na promoção e na 

articulação das políticas públicas sobre drogas, no fortalecimento da Demo-

cracia, no desenvolvimento da Cidadania e na garantia dos direitos sociais 

da população.

Resumo
Os Conselhos de Políticas Sobre Drogas são espaços importantes para a 

construção das políticas públicas sobre drogas, por serem estes espaços pú-

blicos e abertos à participação de todos. Mas pode perceber que o Sistema 

de Conselhos de Políticas Sobre Drogas no Brasil ainda é desarticulado e não 

adota um processo de Conferências que integre os níveis municipal, estadual 

e Federal, fato este que fragiliza a construção de uma política pública para as 

drogas. Este sem dúvida é um dos desafios a ser superado, para podermos 

avançar na superação dos problemas causados pelas drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Você viu neste capitulo a importância dos Conselhos de Políticas Sobre Dro-

gas para a sua atuação como técnico e cidadão, pesquise em seu município 

se existe um conselho municipal de políticas sobre drogas, se esta funcionan-

do e qual a sua composição atual e faça uma avaliação da situação.

para conhecer o funcionamento 
de diferentes Conselhos acesse o 
site: www.brasil.gov.br/governo_
federal/estrutura/conselhos
Controle Social - Refere-se 
ao acesso à informação e 
participação da sociedade 
civil, organizada ou não, na 
implantação e desenvolvimento 
de políticas públicas, também 
na gestão, implantação e 
fiscalização das organizações 
públicas e privadas. Este controle 
pode ser exercido pela via formal 
– mediante previsão legal ou 
estatutária desta participação 
da sociedade civil. Pode também 
ser informal por espaços 
institucionalizados ou não de 
exercício do controle social.
Participação é a maneira pelo 
qual os desejos e necessidades 
de diferentes segmentos da 
população podem se expressar 
em um espaço público de modo 
democrático. A participação 
é um processo educativo de 
construção de argumentos e 
de formulação de propostas, 
além de ser um espaço onde 
cidadãos aprendem a ouvir 
outros pontos de vista, a 
reagir, a debater e a chegar a 
consenso. Neste sentido, essas 
atitudes que transformam todos 
aqueles integram o processo 
participativo.
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Aula 22 –  O trabalho em rede na 
construção de uma política 
pública

Você já ouviu falar em Redes Sociais? Talvez você já deva ter ouvido 

falar da rede de pescador, da rede de computadores ou de rede 

elétrica! Neste capitulo nós vamos conversar sobre o que é um 

Trabalho em Rede, que é uma forma de trabalho no espaço social 

e ou comunitário, e a sua importância.

22.1 Rede Social
“Nas ciências humanas e sociais, redes sociais são definidas como um siste-

ma aberto, em permanente construção, que se constrói de forma individual 

e coletiva. Nesse conjunto de relações entre pessoa e grupo pode haver 

fonte de reconhecimento de sentimento de identidade, do ser, da compe-

tência e da ação.” (Mendes MPR, pg 302, citado em Dependência química: 

prevenção, tratamento e políticas públicas/Alessandra Diehl... [et al.] - Porto 

Alegre: Artmed, 2011)

Quando nos referimos a Rede Social estamos falando das ligações, intera-

ções e vínculos que as pessoas vão construindo em torno de algum objetivo 

ou necessidade comum. Estes conjuntos de interações formam redes, cuja 

imagem lembra rede de pesca ou nas mais complexas a rede neuronal do 

sistema nervoso humano.

Figura 22.1: Rede
Fonte: http://65destinos.blogspot.com.br

Hoje muitas vezes se confunde algumas ferramentas com Facebook, Orkut, 

e outras com rede social, na realidade estes são programas, software, para 

facilitar a formação e agilidade de redes sociais.



Outro termo que é importante é o de “Trabalhar em Rede”, que significa 

uma estratégia de trabalho, de organização, onde se privilegia a criação de 

redes de relacionamento, formais ou informais, em torno de uma meta e 

objetivos comuns.

Trabalhar em Rede, isto é desenvolver estratégias e ações em parcerias arti-

culadas e com objetivos comuns, é uma estratégia muito importante quando 

pensamos em construir ou participar de uma política pública sobre drogas.

Esta estratégia, o trabalho em rede, parte de alguns princípios. Um deles é 

o de que ninguém faz um trabalho que seja coletivo, sozinho ou de forma 

isolada. Cada ator pode contribuir numa parte do projeto, pois dificilmente 

uma pessoa ou instituição consegue realizar bem todas as partes e etapas 

de uma política de enfrentamento dos problemas causados pelas drogas, 

a responsabilidade por estas políticas deve ser considerada como uma res-
ponsabilidade compartilhada. 

Outro principio é o da disposição ao diálogo, permanente, sem preconcei-

tos ou restrições, mesmo tendo posições e pontos de vista diferentes. Cada 

pessoa ou instituição possui um olhar sobre a verdade de uma situação ou 

fato. Nas trocas e nos diálogos dos vários olhares é que nos aproximamos 

mais da realidade.

Quando se busca soluções participativas, se estimula a formação, o estreita-

mento de parcerias e a melhor utilização dos recursos existentes na comu-

nidade.

22.2 Objetivos das Redes Sociais
As Redes Sociais tem como objetivos principais, entre outros:

- Favorecer o estabelecimento de vínculos positivos, por meio da interação 

entre os indivíduos;

- Oportunizar um espaço para reflexão, troca de experiências e busca de 

soluções para problemas comuns;

-Estimular o exercício da solidariedade e da cidadania;

-Mobilizar pessoas, grupos e instituições para utilização de recursos existen-

tes na própria comunidade;

“O conceito de Rede Social 
como um conjunto de relações 

interpessoais concretas que 
vinculam indivíduos a outros 
indivíduos vem se ampliando 

no dia-a-dia, à medida que se 
percebe o poder de cooperação 

como atitude que enfatiza 
pontos comuns em um grupo 

para gerar solidariedade e 
parceria.” – > (Duarte, 2008, pg. 
132, Prevenção ao uso indevido 

de drogas: Curso de Capacitação 
para Conselheiros Municipais. 

Brasília: Presidência da 
Republica, Secretaria Nacional 

Antidrogas, 2008)
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-Estabelecer parcerias entre setores governamentais e não governamentais, 

para implementar programas de orientação e prevenção, pertinentes a pro-

blemas específicos apresentados pelo grupo.

Em um trabalho em Rede, cada um deve reconhecer a sua identidade, suas 

capacidades e suas limitações. Deve recorrer ao outro naquilo que necessita 

para cumprir a sua missão, como também auxiliar o outro que necessita de 

ajuda. É cada um contribuindo com sua parte e possibilidades para que o 

objetivo da Rede se realize. Os princípios da responsabilidade pela busca de 

soluções precisam estar associados aos princípios da solidariedade.

Duarte (pg.133, Prevenção ao uso indevido de drogas: Curso de Capacitação 

para Conselheiros Municipais. Brasília: Presidência da República, Secretaria 

Nacional Antidrogas, 2008) enfatiza que as características abaixo citadas de-

vem ser identificadas e desenvolvidas no trabalho em Rede:

•	 Acolhimento - capacidade de acolher e compreender o outro, sem im-

por quaisquer condições ou julgamentos, ou impor-se.

•	 Cooperação - demonstração do real interesse em ajudar e de comparti-

lhar na busca de soluções.

•	 Disponibilidade - demonstração e associação a um compromisso soli-

dário. Respeito às diferenças étnicas-econômicas-sociais, reconhecimen-

to e consideração pela diversidade.

•	 Tolerância - capacidade de suportar a presença ou interferência do ou-

tro sem sentimento de ameaça ou invasão

•	 Generosidade - demonstração de um clima emocional positivo (apoio, 

carinho, atenção e “dar” sem exigir retorno).

O impacto da participação em um projeto social ultrapassa o atendimento 

de carências, pois a vivência comunitária permite a ampliação da visão de 

mundo, o exercício da cidadania, a geração de conhecimentos e a transfor-

mação social.
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22.3 Redes Formais X Redes Informais
As Redes podem ser institucionalizadas, isto é, formais ou então não institu-

cionalizadas, isto é informais. Os graus de formalidade ou de informalidade 

de uma Rede podem ser variados, de diferentes níveis, dependendo do nível 

de regulamentação, normatização e institucionalização que a Rede tenha.

Uma Rede pode ter um alto grau de formalidade, por exemplo, a Rede 

da Saude (SUS), com seus diversos equipamentos, serviços e programas, 

regulada por uma ampla legislação com diversas Leis, Decretos, Portarias 

e Normas, regulando o seu funcionamento e a relação desta com os seus 

usuários. 

Uma Rede, também pode ser de um grau de total informalidade, isto é, uma 

Rede informal, por exemplo, a rede de seus contatos, amigos ou conhecidos 

na comunidade onde você reside, sem muita consciência e sem nenhuma 

organização formal. Todas as pessoas convivendo na sociedade estabelecem 

uma rede social, de forma consciente ou não. 

Outro exemplo, já com um grau maior de formalidade, é o de uma Rede de 
Proteção para Crianças e Adolescentes, onde existem acordos e proto-

colos entre os parceiros que aderiram a Rede, em relação aos compromissos 

de cada parte, tais como o de denuncia dos abusos constatados, de ma-

nutenção de sigilo sobre os casos acompanhados, do respeito ao fluxo dos 

encaminhamentos, etc.

No trabalho de se desenvolver políticas públicas para a questão do uso de 

substancias psicoativas iremos trabalhar tanto com as redes formais, como 

as informais. Ambas são importantes para este trabalho e necessárias para 

se atingir o objetivo da superação das consequências negativas do uso/abu-

so das drogas.

22.4 Redes Sociais e as Drogas
O uso de drogas tem se revelado um problema e um desafio para a socieda-

de brasileira. E este tem assumido grandes proporções, que vai alem de ser 

uma questão de Saúde Pública, com grande repercussão social e econômica 

para a sociedade contemporânea. É notório o aumento do consumo e a pre-

cocidade com que os jovens estão experimentando diversos tipos de drogas. 

para saber mais sobre a Rede 
de Proteção para Crianças e 
Adolescentes acesse o site: 

http://www.fas.curitiba.pr.gov.
br/conteudo.aspx?idf=220
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É preciso desenvolver diferentes estratégias para enfrentar o desafio de com-

bater a distribuição e o tráfico das drogas, da atenção aos usuários de dro-

gas, da reabilitação dos dependentes químicos, bem como criar programas 

de prevenção. O trabalho em Rede é uma boa alternativa para o enfrenta-

mento deste desafio, pois permite a interação de diferentes atores e saberes, 

aumentando as chances de sucesso.

Chamamos a atenção para o fato de que ao se trabalhar em Rede, você 

amplia a possibilidade do sucesso no enfrentamento dos desafios propos-

tos, já que estes sempre demandam por diferentes estratégias, por agilidade 

na troca de informações, por rapidez no atendimento das demandas, pela 

necessidade de diferentes competências e habilidades para a construção de 

um processo de enfrentamento aos desafios trazidos pelo uso abusivo das 

substancias psicoativas.

Devemos lembrar que quando formamos uma Rede, ela terá alguns pontos 

(parceiros) que também são uma rede, o que facilita a propagação de ideias e 

informações Por exemplo, na área das drogas existem algumas redes já cons-

tituídas ha bastante tempo, como os Alcoólicos Anônimos, um dos grupos 

pioneiros na atenção aos alcoolistas; o Alanon; o NA; o Amor Exigente; etc.

Existem outros movimentos, sem dúvida, também parceiros importantes 

para uma rede de enfrentamento das consequências do fenômeno das dro-

gas, tais como o da Pastoral da Sobriedade, das representações das comuni-

dades terapêuticas, das associações de grupos de redução de danos e tantos 

outros, em diferentes níveis de organização ou de institucionalização. 

Temos um grande trabalho por fazer, que é o de ampliar a comunicação e a 

articulação entre as diversas redes, que de alguma forma se interessam pela 

temática das drogas e do desenvolvimento das pessoas e da qualidade de 

vida, visando o fortalecimento de uma grande rede de enfrentamento aos 

desafios que o atual nível de consumo das substancias psicoativas tem trazi-

do não só a sociedade brasileira.

Resumo
Nesta aula você viu uma forma de trabalhar o desenvolvimento de uma política 

pública, a importância da responsabilidade compartilhada no enfrentamen-

to dos problemas causado pelas drogas em uma comunidade e a necessidade 

da solidariedade e diálogo entre os diversos atores envolvidos na questão.

Prevenir:
É educar o individuo para 
assumir atitudes responsáveis 
na identificação e no manejo 
de situação de risco, que possa 
ameaçar a opção pela Vida. A 
educação entendida não como 
pacotes de informações sobre 
drogas, mas como um processo 
contínuo de aprendizagem 
voltada ao desenvolvimento de 
habilidades psicossociais que 
permitam um crescimento social 
e afetivo, equilibrado e saudável 
do individuo> (Duarte, 2008, pg. 
134, Prevenção ao uso indevido 
de drogas: Curso de Capacitação 
para Conselheiros Municipais. 
Brasília: Presidência da 
Republica, Secretaria Nacional 
Antidrogas, 2008 ou em www.
obid.senad.gov.br)
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Atividades de aprendizagem
•	 Se você fosse ajudar na organização de uma Rede para lidar com uma 

determinada situação, ligada ao tema das drogas em sua comunidade, 

quais as instituições que você entraria em contato? Faça uma relação 

com o nome das instituições e os contatos:

Anotações
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Aula 23 –   O consumo de drogas e a 
droga do consumo

Nesta aula vamos compreender outra dimensão do fenômeno de 

consumo das drogas na nossa sociedade contemporânea, o Con-
sumismo como um valor dominante na nossa sociedade atual e 

seus paralelos com o consumo de drogas.

23.1 O consumo como Droga
A criação e implantação de políticas públicas sobre drogas sempre enfrenta 

muitas dificuldades e resistências, devido aos conflitos de interesses das mais 

diferentes espécies. Um deles que vamos pontuar neste capítulo é o consu-

mismo, ideologia que predomina e que influencia os nossos comportamen-

tos e a cultura de nossos tempos.

Queremos chamar a atenção para o fato de que estamos vivendo numa 

sociedade fundada no valor Consumo.  A percepção deste fato é necessária 

para uma compreensão critica do fenômeno de consumo das drogas na 

nossa atual sociedade e de como este valor traz dificuldades ao desenvolvi-

mento de políticas públicas para as drogas. Podemos dizer que o consumo 

de drogas é uma das suas expressões do consumismo e que o Consumismo 

é uma das formas de drogadição de nossa sociedade atual

Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, na pós-modernidade, 

criou-se a Sociedade de Consumo, nela o Homem está a serviço da Econo-

mia e não o contrário. É inegável, pois, que o consumo faz parte de nosso 

cotidiano, de nossa cultura e, também, da forma como significamos o mun-

do. Vivemos numa “sociedade de consumo”, que tem, portanto, muito de 
seus sentidos e comportamentos relacionados a esta prática – e como não 

poderia deixar de ser, muitas datas especiais vinculadas a ela.

O consumo é algo imposto – mesmo que aparentemente espontâneo – e 

é sempre insatisfatório; uma enganação na qual o indivíduo, ou melhor, a 

massa é sempre iludida, manobrada e traída por uma distinção radical entre 

o real e o fabricado. Isto é, necessidades reais são deslocadas para outras 

que são falsas e realizadas aparentemente apenas no consumo que, como 

signo, ou seja, uma fabricação exterior e arbitrária, não relacionada com o 

Figura 23.1: Consumismo
Fonte: http://filosofiaeposmodernidade.
blogspot.com.br



real, não conteria possibilidades reais de satisfação. Lembram de propagan-

das que afirmavam que Liberdade era usar uma determinada marca de calça 

jeans, sem fazer a critica à mensagem subliminar de que se você usasse um 

jeans de outra marca você não era livre, onde ficaria a liberdade de escolha? 

Ou que para se ter Sucesso bastava fumar cigarros da marca X, portanto não 

é preciso trabalho, esforço perseverança, etc.

Dessa forma, quando consumimos algo para satisfazer alguma necessidade 

ou carência, mais do que consumirmos apenas um produto, consumimos a 

própria noção de Consumo como fornecedor de satisfação, como resposta 

legítima aos nossos desejos e problemas.

Essa ideia está presente no dizer: “Quando tudo dá errado, vá às compras”, 

que é uma das mensagens presentes numa “sociedade de consumo”, e que 

não coloca um produto, mas a prática do consumo como resposta às frus-

trações e carências humanas, e neste sentido o consumir pode se tornar uma 

droga. Lembre-se que você estudou em outros módulos anteriores, de que 

estas são algumas das razões entre os fatores que podem levar ao consumo 

de substancias psicoativas.

Como podemos ver no trecho abaixo, Saraiva em sua tese de mestrado tam-

bém faz um paralelo entre consumismo e adições em geral.

O consumo é identificado a uma promessa de bem-estar, garantia ilu

sória contra o mal-estar da finitude. O consumismo, bem como as adi-

ções em geral, surge como a negação do destino trágico do humano, 

cuja consciência nos humaniza, mas obriga a conviver com a angústia 

do desamparo. Contra a dor proveniente de tal angústia, o consumis-

mo convida ao entorpecimento pela impulsividade (José Eduardo Me-

nescal Saraiva, Prazer do consumo ou consumo do prazer? Erotismo 

e impulsividade na cultura do consumo - Dissertação de Mestrado de, 

da PUC - Rio.)

23.2 A Droga como um produto de consumo
Veja-se que pela maneira pela qual o consumismo esta disseminado e en-

raizado na estrutura e organização da sociedade moderna mostra que o 

problema não é só o do consumir drogas, mas muitas vezes é uma situação 

da droga do consumo, o consumir para se entorpecer. Mas não podemos 

esquecer que as drogas se transformaram em um produto de consumo ab-

sorvido para a lógica do comércio e do lucro.

É comum, nas grandes 
metrópoles contemporâneas, 
o comportamento de certos 

indivíduos que, diante de 
carência afetiva, tristeza, solidão, 

tensão, frustração profissional, 
estresse ou simples tédio, vão 

às compras. A aquisição de 
mercadorias, evidentemente, não 

leva a uma eliminação desses 
problemas, mas tem um efeito 
atenuante, paliativo... Esse ato 

de refrear uma inquietação 
a partir do consumo é um 

exemplo banal, vulgarizado 
até, da íntima relação que há 
entre a psicologia individual, 

entre modos comportamentais 
e estados sentimentais e a 
estrutura econômico-social 

moderna. (Denise Mendonça 
de Melo,http://www.

acessa.com/viver/arquivo/
psique/2001/04/11-Denise/)
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Diferente de outras épocas da nossa história quando as drogas já foi instru-

mento de rituais, forma de protesto, de contra cultura, hoje as drogas se 

tornaram mais um produto em nossa sociedade de consumo. Produto este, 

a ser produzido, distribuído e vendido com a utilização de todas as ferramen-

tas e conhecimentos desenvolvidos pela Propaganda, Marketing, Economia, 

Logística e outros conhecimentos aplicáveis a produção e comércio de uma 

mercadoria. 

Segundo o Relatório da ONU, publicado em 29/06/2005, é estimado que o 

mercado mundial de drogas movimente cerca de 320 bilhões de dólares. O 

valor é maior que o PIB individual de quase 90% dos países. 

A Droga como um produto de consumo regido pelas regras do lucro, não 

importando as suas consequências para o consumidor ou pelos danos sociais 

gerados, é mais uma faceta da complexidade dos problemas causados pelas 

drogas. 

Como comenta Melman, C. “O toxicômano representa de alguma maneira 

o ideal do discurso capitalista, um sujeito que consome a mesma coisa du-

rante anos”. (Melman, C. Alcoolismo, Delinquência e Toxicomania: outra 

forma de gozar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992) 

Na cultura atual, as exigências crescentes de valores como: maior produtivi-

dade sempre, do se aumentar o consumo das novidades de cada dia, do se 

estar “antenado” a tudo, do acompanhar a velocidade crescente das comu-

nicações e informações, tem vindo acompanhada da ideia do se consumir 

remédios, suplementos e produtos “energéticos”, para que você não fique 

desatualizado, “velho”, ultrapassado. Em nenhum momento se incentiva 

uma verdadeira reflexão sobre a qualidade da vida e se vale a pena pagar 

qualquer preço para estar sempre na ponta dos modismos. 

Perceba que estes valores e estas atitudes incentivadas pela mídia reforçam 

a cultura do uso de Drogas (substancias psicotrópicas, legais ou não) como 

solução das nossas dificuldades e desafios pessoais que naturalmente a vida 

nos traz.
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23.3  Sociedade de Consumo e Políticas 
Públicas sobre Drogas

Na realidade o modelo capitalista de sociedade de consumo é dominan-

te e na discussão sobre a implantação de políticas públicas sobre drogas 

esta questão não pode ser paralisante. Teremos que ser críticos e cientes de 

suas dinâmicas de reforço das atitudes de consumir drogas; dos interesses 

comerciais envolvidos, que poderão ser contrários aos objetivos de uma de-

terminada política pública; e de sua lógica própria pautada no lucro, inde-

pendente do seu custo físico, psicológico, social e espiritual para o individuo 

“consumidor” ou para a comunidade e a sociedade.

Ilustrando o conflito de interesses comerciais e uma determinada política 

pública, tivemos uma situação amplamente divulgada, que foi em relação à 

venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol durante a copa mundial 

de futebol de 2014, aqui no Brasil. Mas a frente, em outro capítulo, nós va-

mos discutir este conflito com mais detalhes, que é pedagógico em relação 

às dificuldades de desenvolvimento de políticas públicas, no caso sobre o 

Álcool em relação à diminuição da violência entre torcidas nos estádios de 

futebol e da restrição das propagandas de bebidas alcoólicas, em conflito 

com interesses comerciais e de lucro a qualquer preço.

Tem crescido nos tempos atuais a preocupações com o Planeta, com a qua-

lidade de Vida, com a sustentabilidade das ações para a manutenção de um 

equilíbrio saudável da Terra, este debate e as estratégias em desenvolvimen-

to para enfrentamento destas questões, devem ser observadas na constru-

ção de políticas públicas sobre as drogas. Afinal nós não somos contra as 

drogas, mas sim a favor da Vida, não só a de uma pessoa, de uma família, 

de um grupo, ou da sociedade, mas do Planeta Terra e da Humanidade. Sem 

o Planeta a Humanidade não sobrevive, sem a Humanidade, nos destruímos 

uns aos outros.

A tentativa de se desenvolver políticas públicas para superação de consequ-

ências danosas aos indivíduos e a comunidade, é às vezes frustrantes pelas 

dificuldades de implantação e desenvolvimento, bem como dos retrocessos 

e fracassos muitas vezes experimentados. Por isto que quanto mais for am-

pla e critica a nossa visão e compreensão do cenário, dos interesses e valores 

envolvidos maiores serão as chances de sucesso.

e-Tec Brasil 164 Legislação e Políticas Antidrogas



Não podemos, ao desenvolver uma política pública sobre drogas, de deixar 

de incorporar os conceitos da Ecologia, de Qualidade de Vida, das discussões 

sobre a Sustentabilidade, dos Direitos Humanos e outros temas contempo-

râneos, pois enfrentar os desafios das drogas nos tempos atuais é lidar com 

a crise de valores da sociedade pós-moderna e dos velhos regras/parâmetros 

que pautaram o desenvolvimento da Humanidade até agora.

Resumo
Nesta aula você compreendeu que as drogas se transformaram em um pro-

duto comercial de consumo, seguindo as regras de uma sociedade de consu-

mo e do comércio. Por outro lado pode ver que o ato de consumir é possível 

de ser um ato de drogadição e também que as campanhas de marketing 

trabalham valores e atitudes que reforçam o comportamento de consumir 

substancias psicoativas. Portanto no desenvolvimento de uma política pú-

blica sobre as drogas tem que se levar em conta estes fatos e incorporar as 

temáticas atuais, que estimulam a preocupação com a qualidade de vida

Atividades de aprendizagem
•	 Observe na mídia uma propaganda de um produto qualquer e destaque 

de que maneira esta propaganda de alguma forma alimenta a cultura do 

uso de drogas.

"As drogas, mesmo o crack, são 
produtos químicos sem alma: 
não falam, não pensam e não 
simbolizam. Isto é coisa de 
humanos. Drogas, isto não me 
interessa. Meu interesse é pelos 
humanos e suas vicissitudes." 
Antonio Nery Filho ( www.cetad.
ufba.br) 
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Aula 24 –   Os comportamentos sendo 
influenciados pelo cinema

Nesta aula vamos falar sobre “comportamento” mas, não o com-

portamento alheio falaremos de como nós nos comportamos 

como indivíduos e como sociedade e como somos influenciáveis.

O mundo que estamos construindo será constituido de indivíduos semelhantes 

aqueles que estamos criando em nossos lares. Para melhor compreensão do 

que estou falando sugiro que voce acompanhe o video children see, children 

do. Em uma tradução livre,“Crianças veem crianças fazem” encontrado no 

www.youtube.com/watch?v=KHi2dxSf9hw. Neste vídeo observamos o 

comportamento dos adultos sendo imitado pelas crianças, a intolerância a 

falta de educação a violência fazendo parte do cotidiano de suas vidas. 

O que esperar delas na vida adulta, que sejam tolerantes, atenciosas e que 

se comportem de maneira adequada.

24.1 Prevenção é para o outro
Lembro-me de um evento que organizamos há alguns anos, para uma plateia 

seleta de profissionais das mais diversas áreas, que atuavam como agente de 

prevenção ao uso indevido de drogas. Era assim que nos designávamos, mé-

dicos, psicólogos, juízes, promotores, policias, assistentes sociais, familiares e 

amigos de alguém que tinha algum tipo de problema com drogas. 

Figura 24.1: Comportamento
Fonte: http://projetocomportamento.pbworks.com



Para este evento convidamos ANTONIO GODINO CABAS psicanalista, dou-

tor em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

doutor honoris causa pela Universidade Federal do Paraná, estado onde resi-

de, para proferir a palestra magna do evento, cujo tema era uma pergunta: 

“Prevenção é possível?”. 

Dr. Godino inicia sua palestra dizendo que não, prevenção não é possível!

Ora, o objetivo do convite, era darmos uma injeção de ânimo, nos agentes 

de prevenção que lidavam com a frustração no seu cotidiano ao constatar 

que os usuários não conseguem perceberem-se no contexto de uso, seus fa-

miliares negam a existência do problema e a completa e total falta de ações 

concretas por parte dos governos.

Agora, nosso palestrante nos joga este balde d’água fria.  Porem ele explica, 

fazendo uma pergunta ao publico que o assistia. E eu a refaço aos senhores 

e senhoras que fazem este curso “Vocês sabem por que quando falamos de 

prevenção nos dirigimos as crianças e aos adolescentes?”.

Foram varias as respostas, mas ele interrompe e argumenta. Os jovens são 

citados porque nós adultos nos excluímos, prevenção é para o outro. Por 

isso, prevenção não é possível. 

Enquanto acharmos que o outro tem que mudar, que o outro tem que parar 

ou... O papel do agente de prevenção é ser o modelo, acredite o exemplo 

não é a melhor maneira de convencer é a única. 

Então tenha em mente que em sua atuação na sociedade, você será vistos e 

ouvido, e não poderá dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.  

Nos agentes de prevenção, aprendemos cedo que teremos que lidar com a 

realidade conhecendo e percorrendo os caminhos do mundo real, mas, com 

a visão voltada para o mundo que todos almejam, o mundo ideal. 

24.2Mensagens subliminares 
Os objetivos de nossa aula de hoje são Avaliar a influencia das mensagens de 

comunicação na formação e consolidação do hábito da população e avaliar 

estratégias para ampliar a eficiência da mensagem de prevenção.
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Quando falamos em mensagens de comunicação estamos falando das 

mensagens subliminares, que são aquelas informações que nos são enviadas de 

modo oculto e dissimulado, abaixo dos limites da nossa percepção consciente.

Um exemplo bem elaborado de mensagem subliminar é o comercial do Gre-

enpeace do Brasil mudanças climáticas o planeta pede ajuda, http://www.
yotube.com/watch?v=wcm030czx6q Dirigido às gerações nascidas nos 

anos 40 e 50. E pergunta: “Lembra como sua geração sonhava em mudar o 

mundo?”, estas gerações tinham a intenção de mudar o mundo em vários 

aspectos, culturais, relações de trabalho, da garantia de direitos etc. 

Este vídeo faz a correlação da mudança social, a industrialização, os grandes 

aglomerados urbanos e o american way of life – o modo de vida americano, 

as mudanças climáticas e os problemas que ela trouxe. Atribuindo a res-

ponsabilidade a estas gerações e faz a seguinte afirmação “Parabéns vocês 

conseguiram”.

Como já vimos, nem tudo que é enfrentado pode ser modificado, mas, nada 

pode ser modificado se não for enfrentado. É óbvio que as gerações que nos 

antecederam, não tinham o interesse de destruir o planeta, mas, só isso não 

as exime da responsabilidade pelo que esta acontecendo, é isso que o vídeo 

quer dizer, você não é culpado pelo que aconteceu, é responsável pelo que 

precisa ser feito.

24.3 Comportamento social
Dando continuidade ao tema “comportamento social”, vamos usar como 

exemplo a cidade do Rio de Janeiro.

Esta cidade também é conhecida pelos inúmeros obstáculos colocados para 

impedir que os carros subam e parem nas calçadas. Em um comportamento 

de total desrespeito ao pedestre, como se o compromisso do motorista fosse 

maior que o direito de todos os outros cidadãos.

Outro exemplo carioca é o jogo do bicho, não que em meu estado e minha 

cidade não existe tal prática, é que no Rio os bicheiros ganharam notorieda-

de, frequentavam o Palácio Guanabara e as colunas sociais. Apesar de ser 

de conhecimento público suas atividades ilegais. O carnaval é sem duvidas 

a festa popular mais importante do Brasil e a realizada na cidade do Rio de 

Janeiro é inigualável em vários aspectos, tirando o mérito das pessoas das 

comunidades envolvidas e da beleza plástica do evento, resta saber como as 
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escolas de samba tendo com patronos os maiores bicheiros do Rio pagam 

suas contas? Todos lucram: políticos, a mídia, o comércio e o crime. 

Muitos especialistas tem se referido ao carioca como o povo mais acolhedor 

e democrático do Brasil, e onde a violência tem sido matéria constante. Uma 

sociedade que aceita passivamente a presença de contraventores, do finan-

ciamento do crime em seu evento mais popular, com a gurizada do posto 

nove que defende a legalização da maconha, e que convive com a polícia 

mais violenta do país, o Batalhão de Operações Especiais – BOPE da Polícia 

Militar do Rio de Janeiro.

22.4 A influência do cinema
O BOPE merece um destaque em nosso estudo sobre o comportamento 

social, pois aqui podemos avaliar também o papel da mídia na consolidação 

ou mudança da opinião públicas.

Sob o olhar da sociedade o Batalhão de Operações Especiais tornou-se 

conhecido nacionalmente com o episódio do ônibus 174 – ocorrido em 

12/06/2000. Um rapaz negro, morador de rua, com longa ficha criminal, 

toma de assalto o referido ônibus, sequestra seus ocupantes. O ônibus então 

é cercado pela policia, após varias horas de negociações, o rapaz deixa o 

ônibus usando uma refém como escudo, o BOPE então age, mata a refém, 

o criminoso é preso vivo e morto por esganadura dentro da viatura. Assim 

ficou conhecido o BOPE, “a policia que mata.”

Com a escalada crescente da violência no Rio de Janeiro, o BOPE passa a uti-

lizar carros blindados, aqueles do tipo carro forte de empresa de transporte 

de valores. O numero de mortes em confronto aumenta significativamente, 

os veículos blindados passam a ser chamados de caveirão. E o BOPE passa 

ser conhecido como: “a policia que nos mata”.

Apesar de todos os fatos que indicavam a posição da sociedade em ralação 

às ações do Batalhão de Operações Especiais – BOPE da Polícia Militar do 

Rio de Janeiro, alguma coisa foi capaz de mudar a opinião públicas. E é aqui, 

aonde eu queria chegar. O filme Tropa de Elite “missão dada missão cumpri-

da” Um filme de José Padilha, que teve como protagonista o ator Wagner 
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Moura no papel de Capitão Nascimento. Esta peça de ficção, que apesar 

de retratar a realidade, ainda sim, era uma peça de ficção, fez com que as 

pessoas mudassem seus pontos de vista em relação ao BOPE. E o Capitão 

nascimento um policial violento, fosse transformado em herói. 

Hoje todos os estados da federação tem um grupamento da Polícia Militar 

chamado BOPE, naquele ano a fantasia de carnaval mais vendida foi a do 

BOPE.   

Existem analises que tentam explicar este fenômeno: Alguns filmes usaram 

como argumento a “Romantização do Crime”, podemos encontrar esta es-

tratégia, no filme sobre o bandido da luz vermelha, a história da vida de um 

assaltante, homicida e estuprador. Como é possível fazer um filme que conte 

a história de um estuprador? Como alguém vai ao cinema assistir a isso? A 

romantização do crime explica.

Também encontramos filmes que utilizam a tese da “Vitimização do crimino-

so” o filme Cidade de Deus, onde o personagem Zé pequeno é visto como 

um injustiçado socialmente o que justificaria sua entrada para o crime e toda 

a sua revolta. Zé pequeno é uma vitima da sociedade, de algoz a vitima.

Já o filme Tropa de Elite, usa como argumento “A responsabilização do be-

neficiário do crime”, que de certa forma convence o espectador de que o 

BOPE “mata quem nos mata”. Este argumento parece ter sido forte o sufi-

ciente para mudar a opinião de muitas pessoas, mudou a sua?

A muitas gerações atrás, as pessoas eram ensinadas e queriam “SER”, mé-

dicos, advogados, engenheiros, etc. A algumas gerações atrás, pessoas de-

sejavam “TER” um diploma, uma casa, um carro. Hoje as pessoas querem 

apenas “PARECER” ser e ter. Vivemos a cultura da aparência. 

Resumo
Nesta aula tivemos contato com nossos comportamentos, percebemos o 

quanto é difícil mudar e refletimos sobre nossas vontades. Convido a você 

para assistir a próxima aula, pois, será uma continuação deste assunto.
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Atividades de aprendizagem
•	 Assista a estes filmes com um olhar crítico. Avalie como a mídia influencia 

a população. 

Anotações
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Aula 25 –  A influencia das 
propagandas no 
comportamento social

Nesta aula vamos falar sobre as indústrias das drogas lícitas, sobre 

felicidade e sucesso, corpo perfeito e moda e tentarmos juntos 

responder a pergunta que não quer calar. Somos donos de nossas 

vontades?

Como vimos na aula anterior, vivemos em uma sociadade que privilegia a 

aparencia. Houve uma inversão dos valores, e isso pode ser constatado em 

exemplos bem proximos no nosso cotidiano.

Um professor universitário com doutorado e mestrado é  um intelectual com  

preparo para transformar a sociedade, mas, quando comparado seu ganho 

financeiro ao de um jogador de futebol ou cantror de música sertaneja, fica 

evidente esta distorção. 

Não estou aqui menosprezando os jogadores de futebol ou cantores, estou 

Figura 25.1: Inversão de valores
Fonte: http://celulaunderground.blogspot.com.br

apenas demosntrando a distorção na 

atribuição de valor as pessoas com pa-

peis diferentes na sociedade.

Hoje em dia, estão em evidencia as cele-

bridades estantâneas, dos inumeros “re-

ality show” aos quais assistimos impássi-

veis diante da televisão. Eu te pergunto: 

Somos donos de nossas vontades?

25.1 Felicidade e sucesso
Em um determinado evento, que participei, o palestrante para motivar os 

participantes  fez a seguinte afirmação: “Na sua caminhada pela vida, não 

aceite menos que a felicidade!”

Vejam, estamos fadados a sermos felizes, temos a obrigação de sermos fe-

lizes. A felicidade não é algo que se vivencia, é algo a ser conquistado, a 

qualquer preço e a qualquer custo. 



Acreditam alguns,  que felicidade e sucesso andam juntos, sendo a felicida-

de a realização eventos pirotécnicos e grandiosos e que o sucesso esta em 

amealhar  bens e dinheiro.

Quantos de nós pode dizer que suas vidas são repletas de eventos grandiosos 

e que somos possuidores de muitos bens e dinheiro? Lembra quando assis-

timos a “história das coisas”, isto então seria constatar que somos infelises. 

O que é interessante que a sociedade moderna e de consumo, se adiantou 

as nossas vontades e sentiemntos e já estabeleceu os periodos do ano onde 

estaremos felises e dispostos, por exemplo: Natal e ano novo, pascoa, dia 

das mães, dia daquilo e dia do outro, carnaval etc. O que chama a atenção, é 

que justamente nestas datas previamente estabelecidas para que estejamos 

felizes,  é que encontramos as mais elevedas taxas de suicídio. Nem sempre 

é póssivel estar feliz, mas imposição é para que sejamos felizes. Assim fica 

muito mais difícil, mas, para isso existem as substâncias. 

A industria das drogas lícitas já se encarregou de nos ajudar a encontrarmos 

a felicidade, no natal e ano novo a champanhe, no carnaval as cervejas e 

assim por diante, se não conseguimos dormir tomamos, se estamos tristes 

ingerimos. A mãe não pode mais lamentar a morte do filho, seu sentimento 

precisa ser anestesiado. 

25.2 A ditadura do corpo perfeito
Quando falamos do corpo perfeito, logo imaginamos as mulheres, estas tem 

sido as grandes vitimas da ditadura do corpo perfeito, o que tem levado 

cada vez mais jovens a desenvolverem problemas de transtornos alimentar-

tes como  bulimia e anorexia, mulheres presas a fias metricas e balanças.

Quando olhamos para a induistria da moda, per-

cebemos que ela vem recrutando as meninas 

cada vez mais novas e mais magras. Atribuindo 

um valor, um padrão de beleza inatingivel para a 

grande maioria da população cada vez mais dificil 

de ser mandito, pelas próprias modelos. Olhamos 

aqueles corpos cadavéricos desfilando, servindo 

apenas de cabides vivos para desfilarem roupas 

que não encontraremos nas ruas.
Figura 25.2: Fita métrica
Fonte: http://sofiabauerpsiquiatria.blogspot.com.br
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Mas, os homens tambem sido atingidos pelo apelo ao corpo perfeito, aco-

metidos de uma nova doença a vigorexia, recorrendo cada vez mais a inges-

tão de esteroides anabolizantes. Muitos deles de uso veterinário.

Ai eu me pergunto, somos donos de nossas vontades?

As drogas então se encaixão muito bem, os moderadores de apetite, os ana-

bolizantes os ancioliticos os antidepressivos.

A sociedade tem ao longo do tempo tentado explicar por que as pessoas 

usam drogas?

A justiça diz que é crime, a saúde que é doença, a educação fala em de-

sinformação, aqueles ligados a redução de danos que é apenas opção, as 

famílias que não passa de malandragem o próprio usuário diz ser esperteza, 

os jovens tem argumentado que o uso é para ser contra o sistema. Nossa 

conclusão, é que nos tempos atuais o uso de drogas sejam elas lícitas ou 

ilícitas é reflexo de uma sociedade de consumo, como veremos a seguir.

25.3 A industria das drogas lícitas
•	 Medicamentos 

•	 Tabaco

•	 Alcool

O avanço que a humanidade obteve com ciência e a medicina é incontes-

te. Porem, o negócio da indústria de medicamentos traz consigo inúmeros 

problemas.  Veja o que diz o seu slogam “para todo mal existe cura, uma 

solução mágica”. A propaganda de um analgésico usava como bordão: “To-

mou DORIL a dor sumiu.” Por que da dor? Pouco importa, o que importa, é 

o alívio imediato. 

Homens usam nove vezes mais anabolizantes, 19 toneladas de derivados 

anfetaminas foram consumidos no Brasil no ano passado e 60% do fempro-

porex produzido no mundo foi consumido no Brasil. As pharmsites ocupado 

um espaço cada vez maior e distribuído medicamentos sem as autorizações 

e as pesquisas necessárias. 

e-Tec BrasilAula 25 – A influencia das propagandas no comportamento social 175



Dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas - 

Abifarma, informam que 80 milhões de pessoas são adeptas da automedi-

cação destas, cerca de 20 mil morrem por ano no Brasil, em decorrência da 

automedicação, além das intoxicações, alergias e hipersensibilidade são os 

problemas mais comuns de pessoas que abusam dessa prática.

Os resultados de inúmeros estudos demonstram que a automedicação no 

Brasil é praticada principalmente por mulheres, entre 16 e 45 anos. Que a 

escolha de medicamentos é baseada principalmente na recomendação de 

pessoas leigas (51,0%). Por isso è comum encontrarmos nas propagandas 

de remédios ou produtos farmacêuticos, artistas, esportistas, celebridades 

ou desconhecidos usando jalecos brancos, receitando. E ao final da pro-

paganda aparece a mensagem do Ministério da Saúde “ao persistirem os 

sintomas um médico deverá ser consultado”.

Quando avaliamos os resultados de estudos e pesquisas, que demonstram 

os elevados índices de automedicação no Brasil, e percebemos a estratégia 

da indústria farmacêutica nas propagandas dirigidas ao grande público e a 

mensagem transmitida pelo Ministério da Saúde, o que podemos concluir?

Parece ser, “Compre qualquer coisa com qualquer um, se não der resultado 

procure um médico.”

A Indústria do álcool

A apologia ao consumo de bebidas alcoólicas tem chamado a atenção de 

inúmeros especialistas que tem estudado este fenômeno no Brasil.

Figura 25.3: Álcool
Fonte: http://trabalho.alcoolismo.zip.net
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A estratégia indústria de utilizar os meios de comunicação de massa através 

propagandas muito bem elaboradas e o patrocínio de atividades culturais e 

esportivas tem sido considerado como muito importante para o estabeleci-

mento da aceitação social do álcool no Brasil.

Para se obter o calcular os índices de preço ao consumidor e da inflação 

(IPC﴿ os institutos de Pesquisa Econômicas e Sociais dos Estados vão ao co-

mercio e coletam centenas de preços de produtos que compõem a cesta 

básica. A lista é composta por 320 produtos, dentre estes, estão o cigarro 

e as bebidas alcoólicas, o que tem provocado críticas de alguns analistas. O 

argumento dos institutos é que nas pesquisas, o fumo e a cerveja aparecem 

com um peso significativo no orçamento familiar. Isso deveria ser um sinal 

de alerta, não apenas a inclusão destes itens na composição da cesta básica 

do brasileiro.

O álcool é responsável por mais de 10% de todos os casos de adoecimento 

e morte no país, está presente em70% de acidentes de trânsito, tem sido 

detectado em 70% dos laudos cadavéricos de mortes violentas, levado65% 

dos estudantes do ensino básico à ingestão  precoce, sendo que a metade 

deles começa beber entre 10 e 12 anos e transformando18 milhões de bra-

sileiros em dependentes químicos.

O mais preocupante dos dados de pesquisa é o que destaca que o álcool é 

das substancias a que provocam o maior custo social em especial o que se 

refere a famílias, 20% das famílias brasileiras estão tendo ou tiveram proble-

mas em decorrência do uso/abuso do álcool.

Assista uma das propagandas da cerveja intitulada Brahma – Repórter, dirigi-

da a família http://www.youtube.com/watch?v=DepbOb81OZs Em um 

cenário de propaganda de produtos de higienização de banheiro, o repórter 

bate a porta do apartamento de classe média, a dona da casa atende e o 

repórter logo lhe pergunta. “Se eu disser que sua vida vai ser muito melhor 

com Brahma, a senhora acreditaria? E ela então responde, não. O repórter 

lhe faz nova pergunta “E se eu deixasse esta caixa de Brahma, a senhora 

tomaria com seu marido?” ela responde  “Ah tomaria”. Uma semana de-

pois ele retorna e a família em um cenário de propaganda de margarina foi 

transformada. Uma alusão a mudança de comportamento provocada pela 

ingestão de bebida alcoólica.
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O álcool é uma questão de saúde e segurança pública, mas, a estratégia da 

indústria do álcool em especial a das cervejas, é deturpar a mensagem e a ar-

gumentação utilizada em prevenção. E isso tem sido feito sistematicamente 

pelas propagandas habilmente produzidas pela indústria. Vejamos mais alguns 

exemplos: Quem se lembra da ilha redonda X ilha quadrada? Onde era feita a 

analogia (Relação, semelhança de uma coisa com outra: analogia de formas, 

de gostos)  do quadrado às coisas “ruins” da vida, o relógio simbolizando o 

compromisso, o computador era o trabalho. Já o redondo vinculado às coisas 

“boas” da vida, onde a analogia era o CD de musica, simbolizando a diversão, 

os corpos femininos com formas arredondadas e a cerveja associados ao prazer.

Contextualizando estas analogias, podemos contextualizar a sociedade con-

temporânea. Uma sociedade de caráter hedonista na busca do prazer ime-

diato e individual como objetivo maior de vida.

Outro exemplo muito bom a ser observado é o comercial de determinada 

marca de cerveja, onde o velhinho havia morrido a viúva com saudades bate 

a garrafa de cerveja na mesa chamando-o. Ele que estava no céu, ao vê-la 

retorna a terra, mas, como cerveja é droga ele vai para o inferno, chegando 

lá ele percebe que as diabas são lindas. Moral da história existe um custo 

para o prazer, um preço a ser pago ”mas vale a pena, as diabas são lindas.”

Sem levarmos em consideração as propagandas dirigidas às crianças e as 

celebridades sendo protagonistas nas campanhas publicitárias.

25.4  A indústria do tabaco “O cigarro no 
cotidiano da sociedade”

Figura 25.4: A indústria do Tabaco
Fonte:http://www.cigarro.med.br

Havia sim, um interesse muito grande da in-

dústria do tabaco que o cigarro estivesse 

associado à figura de artistas. Se um artista 

está fumando, que mal faria você fumar.

A indústria do tabaco associou-se a indús-

tria cinematográfica, para veicular direta e 

subliminarmente a ideia de que fumar era 

glamoroso, seja como demonstração de 

rebeldia, charme, virilidade ou coragem. 

Quem de nós não se lembra de James Deam 

em Rebelde sem causa ou de Humphrey Bo-

gart e Ingrid Bergman em Casablanca.
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Clint Eastwood nas décadas de 60 e70 interpretou inúmeros papeis que re-

queriam a figura de macho, e macho que era macho tinha que fumar.

Esta mesma indústria tem investido em esportes como o automobilismo, 

moto velocidade, surf e skate. No Brasil o Ministério da saúde desenvolveu 

campanhas de conscientização dos males causados pelo fumo.

Gostaria de comentar a imagem maior, aquela que fala da impotência sexu-

al. Observem a imagem, o que chama sua atenção? Parece que quem está 

preocupada com a situação é a mulher, não o homem na cena, ele esta de 

braços cruzados semblante calmo, mas a mulher parece estar desesperada. 

E é fácil sabermos o porquê. Em uma sociedade machista tratar de impotên-

cia sexual, é tabu, então, a maneira é diminuir o impacto. 

Após questionamentos de especialistas o Ministério da Saúde muda a ima-

gem da campanha.

Figura 25.6: Impotência 1
Fonte: http://www.navevazia.com

E a indústria do tabaco fica mais agressiva 

em suas campanhas, vejamos alguns dos 

argumentos utilizados:

•	 NO LIMITS (Sem Limites)" Propaganda 

dos cigarros Hollywood, "Não sou diferen-

te de ninguém. Só não quero ser igual". 

Propaganda dos cigarros Free "Cada um 

na sua". Propaganda dos cigarros Free, 

•	 Alguns homens fazem o que outros 

apenas sonham “Propaganda dos cigarros 

Marlboro, "Venha para onde está o sabor 

"Propaganda dos cigarros Marlboro. 

•	 Se aparecer um sinal vermelho, não pare. 

É o sol se pondo". Não é para qualquer um. 

Mas você não é qualquer um. Propaganda dos cigarros Marlboro

Quando as campanhas governamentais começaram a restringir as propa-

gandas e exigiam a afixação da mensagem de alerta “O Ministério da Saúde 

Figura 25.5: Cigarro 
Fonte: http://www.caiman.
de/brasil
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adverte fumar é prejudicial a saúde, a indústria contra atacou. “Aproveite 
em excesso, fume com moderação”

“Ninguém tem o direito de fazer suas escolhas por você. É isso que chamam 

de liberdade, o ideal mais importante na vida de qualquer um. FREE sempre 

acreditou nisso, respeitando os mais diversos estilos, opiniões e atitudes. A 

decisão é sua, só não deixe de ser quem você é, seja você quem for.” Este 

texto foi extraído do encarte produzido pelo fabricante dos cigarros FREE, 

para cobrir as fotografias das campanhas antitabagistas do Governo Federal.

Apesar de tudo o que vimos, foi possível desenvolver e implantar uma po-

lítica pública voltada ao tabaco no Brasil, através do engajamento da co-

munidade com sensibilização acesso informação adequada e condição de 

transformá-la em conhecimento, desenvolvendo a capacidade de reconheci-

mento da existência do outro, a percepção de limites e possibilidades. Tendo 

ai sim condições de realizar mudanças e fazer escolhas. Saindo do estado de 

domesticação para o de autonomia.

“Se você acredita que pode mudar, ou se acredita que não pode de qualquer 

maneira você está certo.”Henry Ford.

Resumo
Na aula de hoje estudamos sobre o comportamento imitado, descobrimos 

que muitas das nossas vontades não são necessariamente nossas.

Atividades de aprendizagem
•	 Ao assistir televisão preste nas mensagens subliminares das propagandas 

e converse com amigos a respeito, utilize-se disto no seu trabalho. 
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Aula 26 –  Um exemplo bem sucedido

Nesta aula, vamos conhecer um exemplo de política pública que 

demonstra que quando há vontade política, participação social e 

apoio dos veículos de comunicação, existe mudança no compor-

tamento social e consequentemente sucesso em políticas públicas.

26.1 Programa de Controle do Tabagismo 
Neste momento do curso você já compreendeu que as políticas públicas 

sobre drogas são compostas de diversas políticas, isto é, ações, campanhas, 

programas, etc. Estas diversas políticas possuem diferentes estágios de ama-

durecimento, algumas ainda estão mais para projetos, uma boa intenção, 

outras já se tornaram uma política de estado, superando as situações de 

mudança dos grupos políticas eleitos, mantendo se como um programa de 

atendimento as necessidades e demandas da sociedade.

Figura 26.1: tabagismo passivo
Fonte: http://valcabral.blogspot.com.br

Uma política bem sucedida, um case de sucesso, é o programa 

de controle de tabagismo no Brasil, institucionalizado e com vá-

rias conquistas na legislação de regulamentação do tema e com 

avanços gradativos na diminuição do numero de usuários, a 

prevalência vem diminuindo nas ultimas décadas, apresentan-

do uma queda entre 1989 (31,7%) e 2009 (15,5%) ( Secretaria 

de vigilância em Saúde, Vigitel Brasil 2009, Vigilância de fatores 

de risco e proteção para doença crônica por inquérito telefôni-

co, Brasil - Ministério da Saúde, 2010.).



Não que já se possa relaxar no processo de avançar e consolidar cada vez 

mais esta política, pois as resistências e os conflitos de interesses ainda são 

grandes.

A apresentação desta política neste capítulo tem também como objetivo, 

além de apresentar uma política bem sucedida, o de trazer referenciais para 

outras políticas que precisam avançar. Este é ocaso da política pública para 

o Álcool, que é uma droga legal como o tabaco e que também traz grandes 

prejuízos a qualidade de vida e danos a sociedade quando é utilizada de 

forma abusiva. 

A política nacional do álcool não conseguiu o avanço na restrição à propa-

ganda, conseguido pelo Programa de controle do Tabagismo. Ela tem sofri-

do restrições jurídicas na aplicação da chamada “Lei Seca”, que na realidade 

é uma lei de restrição em relação a dirigir veículos para quem consumiu 

bebidas alcoólicas; também sofreu um revés com a Lei Geral da Copa, que 

permitiu o que já estava proibido em nossa legislação: o consumo de bebidas 

alcoólicas nos estádios de futebol.

Duas drogas, no caso duas substancias psicoativas consideradas legais, mas 

ambas reconhecidas como de alto potencial de danos à saúde e a qualidade 

de vida, cujo o desenvolvimento das suas políticas públicas de enfrentamen-

to as consequências do uso/abuso destas, tiveram evoluções diferentes.

Estas questões precisam de uma maior reflexão que permita um maior co-

nhecimento sobre as razões desta diferença e o aprendizado sobre as melho-

res estratégias para os avanços necessários.

Algumas questões que podemos destacar para a reflexão: 

O consumo do Álcool é historicamente mais antigo. Já o tabaco, que 

era usado nos rituais dos índios das Américas, teve a sua difusão pelo 

mundo a partir de três acontecimentos: a descoberta e colonização 

das Américas pelos europeus a partir do século XVI e que difundiram 

o produto; a revolução industrial, que viabilizou através das máquinas 

industriais o grande aumento da produção de cigarros de tabaco e 

diminuição de custos; e também o grande impacto do uso da indústria 

cinematográfica americana para a glamourização do ato de fumar e 

para o marketing deste produto. “Um estudo realizado nos Estados 
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Unidos analisou a manifestação de imagens com o cigarro em 855 

filmes de grande repercussão de público, com média de 30 fil¬mes por 

ano, de 1950 até 2006. Esse estudo constatou que, apesar de ainda 

muito mostrado, há uma dimi¬nuição nas cenas contendo o tabaco 

no cinema. Essa redução está associada a uma queda do consumo 

de ci¬garro nesse país.” (Jamieson PE, Romer D. Trends in US movie 

tobacco portrayal since 1950: a historical analysis. Tob Control. 2010; 

19(3): 179-84.)

Inicialmente o tabaco não estava claramente associado ao consumo de uma 

droga psicotrópica, mas de um hábito, não tinham o peso dos preconceitos 

das “drogas”, pois não traziam alterações mais negativas do comportamen-

to, como agressividade, alucinações e outras, só mais tarde é que ficaram 

mais compreensíveis os mecanismos de compulsão, síndrome de abstinên-

cia, etc.  As políticas públicas em relação às “drogas,” sempre tiveram mais 

preconceitos e uma resistência maior por parte da sociedade.

Com a descoberta das associações diretas do hábito de consumir o tabaco 

com diversas doenças: enfisemas, cardiopatias e câncer, entre outras, fez 

com que a classe médica se mobilizasse para combater este uso, principal-

mente os especialistas que tinham que lidar com as doenças causadas pelo 

uso do Tabaco. Por exemplo, as pesquisas mostraram que o câncer de pul-

mão tem em 90% dos casos uma associação direta com o hábito de fumar 

cigarros.

 Outro fator importante foi que pesquisas confirmaram os danos à saúde 

aos chamados fumantes passivos, pessoas que não fumam, mas que tinham 

que conviver com os usuários de tabaco. Este fator quebrava o argumento 

da liberdade individual para optar por fumar, pois diretamente este ato tra-

zia danos coletivos, inclusive são hoje considerado fator de poluição do ar e 

danoso a qualidade de vida.

Certamente estes e outros fatores podem ter influenciado nos ritmos dife-

rentes de evolução destas duas políticas citadas.

26.2 Histórico do Tabaco
O tabaco tem a sua origem e história inicial na América. A população indí-

gena que vivia nas Américas, antes da chegada dos europeus, já praticava 

em seus rituais religiosos o mascar ou fumar tabaco. A folha era plantada 

e-Tec BrasilAula 26 – Um exemplo bem sucedido 183



em todo o continente e através do comércio com os colonizadores, em pouco 

tempo espalhou-se pela Europa. Cinquenta anos depois de sua chegada ao 

velho mundo, o tabaco já era um produto importante economicamente. Fu-

mava-se cachimbo em todo o continente, o que era um símbolo de civilização.

Pintores célebres de toda Europa dos séculos XVII e XVIII reproduziram per-

sonagens como reis, ministros e generais fumando ou aspirando rapé.

A Espanha, no começo do século XVII, mantinha grande parcela do comér-

cio do tabaco na Europa e tentou estabelecer monopólio no continente, 

sendo contida pela Inglaterra e Holanda, que por anos dominaram as impor-

tações e exportações, através de suas colônias americanas.

No Brasil colônia, o tabaco serviu de moeda forte no escambo de escravos 

do Congo, de Guiné e de Angola. Portugal criou monopólio do tabaco em 

1674, com legislação punindo o contrabando, a qual vigorou inclusive no 

Brasil até depois da independência. Dada a importância deste produto, as-

sim como o café, suas folhas foram incluídas no brasão do país.

A partir do século XVIII, espalhou-se a mania de aspirar rapé, que reinou por uns 

200 anos. O charuto e o cigarro passaram a reinar a partir do século XIX. Sua 

popularidade entre os abastados simbolizava elevado status econômico-social.

O cigarro por ser mais econômico, mais cômodo de carregar e de se usar do 

que o charuto ou o cachimbo, teve uma maior expansão. Paris foi invadida 

pelo cigarro em 1860. Nos Estados Unidos, houve verdadeira explosão na 

década de 1880, quando se inventou uma máquina que produzia duzentas 

unidades por minuto. Com a revolução industrial surgiram máquinas pro-

duzindo centenas de milhões por dia, baixando custos, reduzindo preço e 

estimulando o crescimento do consumo.

O cigarro teve dois grandes momentos de grande expansão: após a Primeira 

Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e1918; e após a Segunda Guer-

ra Mundial, esta entre 1938 e 1945. Neste segundo grande crescimento, e 

ele foi maior entre as mulheres, o impulso veio pelas campanhas de publici-

dade e incentivo da indústria cinematográfica americana, na década de 50 

os filmes valorizavam o ato de fumar.
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No Brasil, enquanto a produção de fumo no século XIX se caracterizava pela 

desconcentração – ainda que com o predomínio da Bahia sobre as demais 

regiões –, no século XX a concentração foi maior na região sul. E foi no cen-

tro do Rio Grande do Sul, com a colonização alemã, que nasceu o núcleo 

que viria a ser atualmente “a capital do fumo”: Santa Cruz do Sul e sua 

microrregião. 

Com a expansão e consolidação do sistema integrado, onde a indústria já 

comprava a produção antes do seu plantio, fornecendo sementes e os in-

sumos necessários, já fixando o preço do produto a ser colhido, a região sul 

tornou-se nas décadas de 80 e de 90, parte do cenário global do comércio 

de tabaco, concentrando 95% da produção brasileira de folhas. O Brasil as-

sumiu a liderança na exportação de tabaco no mundo desde 1993. De 1980 

a 2003, aumentou em 70% a produção brasileira, assumindo a segunda 

posição em 2002, enquanto os Estados Unidos reduziram a sua em 50%, 

ficando em quarto lugar, logo atrás da Índia. O maior produtor continua 

sendo a China.

26.3 O Programa de Controle do Tabagismo
O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o 

mundo. É responsável por cinco milhões de mortes ao ano no mundo, o que 

corresponde a mais de 10 mil mortes por dia.

A Organização Mundial da Saúde - OMS estima que um terço da população 

mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas (entre as quais 200 

milhões de mulheres), sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproxima-

damente 47% de toda a população masculina e 12% da população femini-

na no mundo fumam. (http://www.actbr.org.br/tabagismo/)

O tabaco é o único produto legal que causa a morte da metade de seus usu-

ários regulares. Isto significa que de 1,2 bilhões de fumantes no mundo, 600 

milhões vão morrer prematuramente por causa do cigarro.

O tabagismo está relacionado a 30% das mortes por câncer (boca, laringe, 

bexiga, etc.); 90% das mortes por câncer de pulmão; 25% das mortes por 

doença de coronária (infarto do miocárdio); 85% das mortes por doença 

pulmonar obstrutiva crônica (bronquite e enfisema); 25% das mortes por 

doenças cerebrovasculares (derrames).

Jean Nicot, diplomata e 
estudioso francês, em 1560 
introduziu o tabaco para ser 
colocado no nariz, chamado 
de rapé, para a corte francesa. 
O nome nicotina, por sua vez, 
deriva de Nicot

e-Tec BrasilAula 26 – Um exemplo bem sucedido 185



No Brasil, início dos anos 90, 35% da população brasileira com mais de 15 

anos era fumante, já em 2007 o índice de fumantes baixou para 16,4%, 

Estima-se que em nosso país, a cada ano, 200 mil brasileiros morram preco-

cemente devido às doenças causadas pelo tabagismo. De cada 100 pacien-

tes que desenvolvem câncer, trinta são fumantes. No caso daqueles pacien-

tes com câncer no pulmão, esse índice salta para 90% do total, isto é de 

100, noventa são fumantes. 

Tabela 26.1: Percentual das pessoas de 15 anos ou mais de idade que fuma-
vam algum produto derivado do tabaco, por produto do tabaco fumado, 
segundo algumas características socioeconômicas - Brasil – 2008.

Algumas características socioeconômicas
Percentual das pessoas de 15 anos ou mais de idade 

que fumavam algum produto derivado do tabaco, por 
produto do tabaco fumado (%)

Total 17,2

Sexo

Homens 
Mulheres 

21,6
13,1

Grupos de idade

15 a 24 anos 
25 a 44 anos 
45 a 64 anos
65 anos ou mais 

10,7
18,3
22,7
12,9

Situação do domicílio

Urbano
Rural 

16,6
20,4

Grupos de anos de estudo

Sem instrução e menos de 1 ano
1 a 3 anos 
4 a 7 anos
8 a 10 anos 
11 anos ou mais 

25,7
23,1
20,3
14,9
11,9

Classes de rendimento mensal domiciliar per 
capita

Sem rend. à menos de 1/4 do salário mínimo
1/4 a menos de 1/2 salário mínimo 
1/2 a menos de 1 salário mínimo
1 a menos de 2 salários mínimos
2 salários mínimos ou mais 

19,9
19,8
16,8
16,2
13,5

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2008.

Além disto, o cigarro é composto por folhas de fumo que contêm mais de 

4.500 complexos químicos, muitos dos quais se transformam em outras 

combinações. Esses complexos incluem arsênico, amônia, sulfito de hidrogê-

nio e cianeto hidrogenado.
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O componente do cigarro mais letal de todos os elementos é o monóxido 

de carbono, que é idêntico ao gás que sai do escapamento dos automóveis. 

Este produto toma o lugar do oxigênio, deixando o nosso corpo totalmente 

intoxicado.

O ar poluído pela fumaça do cigarro contém, em média, três vezes mais 

nicotina, três vezes mais monóxido de carbono, e até cinquenta vezes mais 

substâncias cancerígenas do que a fumaça que entra pela boca do fumante 

depois de passar pelo filtro do cigarro.

Uma das substâncias presentes no fumo do tabaco é o alcatrão – de um 

forte odor, ele se obtém da destilação de certas matérias orgânicas, princi-

palmente de carvão, ossos e de algumas madeiras resinosas. Ele provoca a 

obstrução dos pulmões e perturbações respiratórias, além da dependência 

do tabaco e várias doenças associadas ao seu consumo.

Fumar é poluir!

O reconhecimento de que a expansão do tabagismo é um problema mundial 

fez com que, em maio de 1999, durante a 52ª Assembleia Mundial da Saúde 

(AMS), os Estados Membros das Nações Unidas propusessem a adoção do 

primeiro tratado internacional de saúde pública da história da humanidade 

negociado sob os auspícios da OMS. Trata-se da Convenção-Quadro para o 

Controle do Tabaco- CQCT

A tramitação da Convenção no Congresso Nacional teve início em agosto 

de2003, com a entrega formal do tratado à Câmara dos Deputados pelo 

Ministro da Saúde e pelo Ministro das Relações Exteriores. Em 31 de maio 

de 2004 (data em que se comemora o Dia Mundial sem Tabaco) o tratado 

foi aprovado por aquela Casa, sendo posteriormente encaminhado para o 

Senado Federal.

O Senado realizou diversas audiências com o objetivo de esclarecer a popu-

lação, em especial os produtores de fumo, sobre os objetivos do tratado. Em 

27 de outubro de 2005, o Senado Federal aprovou a ratificação da CQCT 

através do Decreto Legislativo nº 1.012, mediante o compromisso do Go-

verno Federal de implementar o Programa Nacional de Diversificação em 

Áreas Cultivadas com Tabaco. O Brasil foi o 100º país a ratificar o tratado, 

promulgado pelo Presidente da República através do Decreto nº 5.658, de 2 

de janeiro de 2006.

O estudo da economista da 
Fundação Oswaldo Cruz, Márcia 
Pinto, em 2005, revelou que 
a terapia de um paciente com 
câncer custa, em média, R$ 29, 
mil. O tratamento de câncer do 
esôfago, R$ 33,2 mil, e o de 
laringe, R$ 37,5 mil. Se todos 
os casos novos desses três tipos 
de câncer causados pelo cigarro 
procurarem o sistema público, 
o gasto calculado é de R$ 1,12 
bilhão. Esse levantamento 
foi feito através da trajetória 
de fumantes internados em 
dois centros de referência 
para tratamento de câncer e 
problemas cardíacos: o Instituto 
Nacional de Câncer (Inca) e o 
Instituto Nacional de Cardiologia 
(INC).  Fonte: O Estado de S. 
Paulo – 17/03/08
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Esse tratado articula um grupo de ações, baseadas em evidências, para res-

ponder à globalização da epidemia do tabagismo e reafirmar o direito de 

todas as pessoas aos mais altos padrões de saúde

O termo controle do tabaco, segundo a Convenção-Quadro para o Controle 

do Tabaco, refere-se a um conjunto de estratégias para reduzir a oferta e a 

demanda por produtos de tabaco, de forma a reduzir os danos causados pelo 

tabaco com o objetivo de melhorar a saúde da população como um todo.

A CQCT considera o tabagismo uma epidemia global, e apresenta o consu-

mo e a exposição à fumaça do tabaco como questões de saúde pública, com 

consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas que impõem a 

implementação de medidas, fim de reduzir de maneira contínua e substan-

cial a prevalência do consumo e a exposição à fumaça do tabaco.

Esta proposta de política públicas em relação ao tabagismo propõe como 

ações de controle:

I - Prevenir a iniciação ao fumo

II - Estimular o abandono do cigarro pelos já dependentes

III - Eliminar a exposição à fumaça ambiental do tabaco 

O programa trabalha com ações Educativas no eixo da prevenção, já no eixo 

da cessação do consumo do tabaco utiliza técnicas Cognitivo-Comporta-

mentais associadas ou não ao uso de medicação. Além disto, utiliza de ações 

de Legislação Global, para a regulamentação do tema. O conjunto de ações 

integradas, coerentes e éticas do programa tem feito a diferença na redução 

de taxas de tabagismo.

O Programa de Controle do Tabagismo, em desenvolvimento e em construção 

a cada desafio superado, se torna um referencial importante para se refletir 

no enfrentamento tanto do Álcool, uma droga legal como o tabaco, como 

em relação ao Crack e outras drogas ilegais. Em todas precisamos avançar em 

políticas mais articuladas, com mais mobilização da sociedade, com avanços 

em mudança de paradigmas em busca da qualidade de vida para todos.

Acessem o site para verem 
algumas das principais medidas 

propostas pela CQCT: http://
www.inca.gov.br/tabagismo/

frameset.asp?item=cquadro3&l
ink=perguntas.htm

 e para ver algumas das 
conquistas no Brasil, promovidas 

pela adoção da Convenção 
Quadros acesse o site:  

http://www1.inca.gov.br/inca/
Arquivos/convencao_quadro_

texto_oficial.PDF
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Resumo
Nesta aula você tomou conhecimento da política pública de enfrentamento 

ao tabagismo, em desenvolvimento no país e articulada a uma estratégia 

mundial para a superação do flagelo do uso desta droga legal, porem das 

mais letais. As estratégias e conquistas desta política são um referencial po-

sitivo para o desenvolvimento de outras políticas públicas sobre as drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Após as suas leituras e pesquisas, faça uma reflexão e registre quais são, 

em sua opinião, as diferenças alcançadas nas atuais políticas públicas 

brasileiras para o Álcool e para o Tabaco.
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Aula 27 –  As disputas em políticas 
sobre drogas

Hoje, vamos conhecer uma proposta inovadora sobre o álcool e 

acompanhar a trajetória de algumas políticas públicas brasileiras e 

como elas sofrem interferências e provocaram alterações na políti-

ca para o álcool no Brasil.

Em nossa primeira aula, quando fizemos referência a Políticas Públicas, men-

cionamos que a abordagem seria sob a ótica da responsabilidade comparti-

lhada. Dissemos tambem que os governos ao formularem políticas públicas, 

além de identificar as necessidades da população, avaliam os valores que 

norteiam a vida daquela sociedade. Vamos nesta aula falar de como lidar 

com estes valores e como estes afetam a trajetória de uma políticas públicas.

Na primeira parte desta aula teremos contato com uma proposta arrojada, o 

modelo sitemico de Holder, formulada para alterar significativamente o pa-

pel exercido pelo alcool na sociedade. Depois, vamos avaliar a trajetória de 

duas propostas igualmente voltadas para o álcool, a chamada lei seca e a lei 

geral da copa.

27.1  A intervenção comunitária para redução 
global do consumo de bebidas alcoólicas 
e dos problemas relacionados

O álcool no Brasil é responsável por mais de 10% de todos os casos de 

adoecimento e morte, tem provocado 70% dos acidentes no transito, é de-

tectado em70% dos laudos cadavéricos de mortes violentas, transforma 10 

milhões de brasileiros em dependentes, leva 65% dos estudantes do ensino 

Figura 27.1: Desafios
Fonte: http://loivarice.blogspot.com.br



básico à ingestão precoce, sendo que a metade deles começa a beber entre 

10e 12 anos de idade. 

Provoca o maior custo social entre as substancias, 11% da população bebe 

de forma abusiva, 20% das famílias estão tendo ou tiveram problemas rela-

cionados ao abuso de álcool, ele é responsável por 20% das internações em 

clínica geral e responsável por 50% das internações psiquiátricas masculinas. 

Poderíamos parar por aqui, já seria o suficiente, mas o álcool também esta 

ligado ao abandono de crianças, aos homicídios, a delinquência, violência 

domestica, abusos sexuais, acidentes e mortes prematuras. 

É causador intoxicações agudas, coma alcoólico, pancreatite, cirrose hepá-

tica, câncer em vários órgão, hipertensão arterial, doenças do coração, aci-

dente vascular cerebral, má formação do feto, está ligado a doenças sexual-

mente transmissíveis e a gravidez indesejada. 

Impõem prejuízos incalculáveis a sociedade e as famílias, atendimento em 

prontos socorros, faltas ao trabalho, além dos custos humanos com a dimi-

nuição da qualidade de vida dos usuários e seus familiares.

27.1.1 Conceitos básicos
Percebemos assim que a substancia álcool, é um problema de saúde e segu-

rança pública, que requer uma intervenção integrada de diversos setores do 

poder publico.

Por ter esta dimensão, ser um problema de saúde e segurança pública, o 

álcool deve estar sujeito a regulamentação governamental, deveria haver 

compensação social pelos danos causados, e o mais importante para altera-

ção do quadro atual, contar com o apoio da comunidade.

As políticas voltadas ao álcool deveriam ter como objetivo diminuir os pro-

blemas relacionados com o álcool, não somente o alcoolismo.

Os problemas a que nos referimos são aqueles que não afetam apenas o 

individuo, mas a família: esposas, filhos a economia familiar; o publico: as 

vítimas de motoristas alcoolizados as da violência gratuita; a sociedade: o 

custo da produção de bens, na saúde, nos seguros, na previdência. 

Podemos então concluir, que o álcool é um problema de saúde e segurança 

pública.
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Como então enfrentar este problema?

A sugestão é que sejam adotadas políticas de amplo espectro já testadas em 

outros países e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 

Que estas políticas possam ter um olhar sistêmico, que sejam direcionadas 

a disponibilidade, ao acesso físico do álcool, levem em consideração os con-

textos sociais específicos, estabeleçam mudanças do clima social e que pre-

vejam intervenções direcionadas ao individuo.

27.2  Modelo sistêmico de comunitário de 
Holder

Dr. Harold Holder, Ph.D., é um cientista pesquisador sênior e ex-diretor do 

Prevention Research Center (PRC) do Instituto do Pacífico para a Pesquisa e 

Avaliação.  Titular do Departamento de Educação para a Saúde da Escola de 

Saúde Pública, da Universidade da Califórnia, Berkeley,

Dr. Holderexplorou em pesquisas duas áreas envolvem o uso do álcool: a 

prevenção do abuso de substância, e os custos e benefícios de tratamento 

de alcoolismo e abuso de drogas. 

 Entre seus trabalhos públicasdos esta uma serie de estudos sobre a abor-

dagem sobre políticas públicas, incluindo o impacto das mudanças sociais 

na venda de bebidas alcoólicas, beber álcool e a relação com acidentes os 

de trânsito. Ele escreveu um livro com o título, Álcool e Comunidade: uma 

abordagem dos sistemas de prevenção, Cambridge University Press (1997). 

Dr. Harold Holder está liderando uma equipe de cientistas no desenvolvimen-

to de um modelo sistêmico "Sistema comunitário de uso de álcool e abuso" 

para ser utilizado por planejadores de prevenção em estaduais e municípios. 

Apresentamos agora o modelo sistêmico de Holder:

Em 1988 Dr.Harold Holdercriou um modelo para implementar a política do 

álcool baseado em alguns princípios:

a) Os problemas relacionados ao álcool são o resultado de um sistema com-

plexo chamado comunidade;
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b) Historicamente os programas de prevenção tendem a buscar soluções 

únicas, e acabam obtendo impacto transitório;

c) Sem uma mudança no sistema que produz os problemas é pouco prová-

vel que tenhamos resultados permanentes.

As políticas públicas de prevenção têm que prever ações em nível local onde 

possam provocar mudanças no cidadão de duas formas distintas, mas in-

tegradas, a primeira a abordagem educacional, que propõe a mudança de 

comportamento através da alterando conhecimentos e atitudes.  A segunda 

a abordagem ambiental, que prevê a mudança de comportamento, mas 

agora, alterando o sistema social e o econômico.

Figura 27.2: Modelo sistêmico de Holder
Fonte: http://www.antidrogas.pr.gov.br

Este sistema permite compreender todas as forças que integram entre si 

influenciando o consumo do álcool, conforme figura ao lado.

Está apresentado em seis subsistemas: Consumo, Varejo, Controle e regula-

mentação formal, Normas sociais, Sansões legais e Consequências econômi-

cas. Cada um destes subsistemas se propõem a interferir positivamente para 

alcançar o objetivo de alteração do quadro social de consumo. 

✔ O Modelo comunitário tem como subsistema chave o de “CONSUMO”. 

Entendendo que os padrões de consumo mudam com o tempo, e os efeitos 

dependem da idade e do gênero do consumidor, mas podemos afirmar que 
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o determinante deste subsistema é: “o álcool faz parte da rotina da vida so-

cial. Tomemos, por exemplo, dois eventos sociais importantes, o carnaval e 

as festas infantis. O carnaval se transformou na festa das cervejas, é possível 

pensarmos hoje o carnaval sem cerveja, hoje o carnaval é das cervejas, com 

seus camarotes Vips e as transmissões televisivas, as festas infantis foram se 

transformou ao longo dos tempos, há pouco tempo atrás festa de criança 

era festa de criança, batizados ou aniversários, hoje, são regados a bebidas 

alcoólicas, quando festas de quinze anos não são organizadas em barzinhos 

ou casas noturnas, mesmo que as crianças não bebam, mas partindo da 

premissa que crianças procuram imitar tudo que os adultos fazem, não será 

estranho elas se interessarem por bebidas alcoólicas mais tarde.

Quando analisamos o desenho veremos que este subsistema se encontra no 

centro do modelo sistêmico criado por Holder, alterando e sendo alterado 

pelos outros subsistemas.

✔ Vejamos em relação à ao subsistema de Varejo: O álcool como qualquer 

outro produto comercial, torna-se disponível para os consumidores através 

dos pontos de venda licenciados ou não. Quando falamos em ponto de ven-

da de bebidas alcoólicas não nos referimos apenas aos bares, pois não são 

somente estes estabelecimentos que vendem bebidas, existem os mercados, 

padarias, mas temos que destacar um em especial, os postos de gasolina 

que se transformaram em “point” da juventude, promovendo uma associa-

ção perigosa, transito e bebidas alcoólicas.

✔ O subsistema de controle e regulamentação formal reflete as leis e o con-

trole governamental que regulam a venda de álcool no varejo. Tratamos 

aqui das restrições a novas licenças para estabelecimentos que se propõem a 

vender bebidas alcoólicas utilizando-nos do zoneamento urbano, restringin-

do a abertura destes pontos de venda próximos a instituições de ensino, por 

exemplo, e o estabelecimento de horário de funcionamento, para diminuir a 

oferta e a disponibilidade.

✔ O subsistema de normas sociais reflete os valores que a sociedade atribui 

ao álcool, e a influencia dos níveis de consumo através da aceitação so-

cial promovida por meio dos reforços positivos e negativos. Temos assistido 

nossos esportistas se transformarem em garotos propaganda de bebidas, e 

cobramos deles postura de atletas
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✔ O subsistema de sanções legais organiza-se para reforçar as leis contra o 

uso em determinadas situações e contextos: beber e dirigir, o beber para 

menores de idade e beber em lugares específicos, por exemplo, em estádios 

de futebol o que veremos mais a frente.

✔ O subsistema das consequências econômicas, sociais e de saúde aqui está 

relacionado à mortalidade e a morbidade

O que fazer? Para modificar o contexto com ações ambientais é necessário: 

Criar sistemas de licenças; Controlar os pontos de venda de álcool; Controlar 

a idade mínima de consumo; Responsabilizar que vende; Buscar o aumento 

do preço do produto.

Para reduzir o acesso físico:

Regulamentar horário e dias para a venda de bebidas alcoólicas; Cumprir 

a legislação de idade mínima; Treinar vendedores; Responsabilizar criminal-

mente o vendedor; Restringir a disponibilidade das bebidas.

Para restringir a aceitabilidade:

Criar programas de prevenção nas escolas; Capacitar em prevenção todos 

que tem contato com jovens; Estabelecer uma educação pública e efetiva.

Para reduzir complicações:

Incentivar a Política de tratamento fornecida pelo SUS, por exemplo, o pro-

grama de saúde da família; Criar uma rede de tratamento na comunidade; 

Desenvolver e apoiar atividades de reinserção social e redução de danos; 

Criar centro de atenção psicossocial – AD.

Ainda desenvolver ações direcionadas à disponibilidade:

Aumento do preço ao consumidor; Taxação da indústria - criando um siste-

ma de compensação social, controle social do consumo e o financiamento 

de projetos de prevenção.
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Entre os problemas, com os quais nos deparamos no enfrentamento às 

questões que envolvem o consumo uso e/ou abuso do álcool, dois merecem 

destaque, preço baixo e acesso fácil:

A densidade de locais que vendem bebidas alcoólicas é muito grande, em 

um levantamento que realizado no ano de 2.005, na Junta Comercial do 

Paraná, constatamos que em Curitiba, somente em Curitiba existiam aproxi-

madamente 12.000 pontos de venda de bebidas alcoólicas.  

O presidente do sindicato dos hotéis bares e similares, informava em entre-

vista concedida a veículos de comunicação que além dos estabelecimentos 

regularmente constituídos, outros sem alvará ou licença sanitária, algo em 

torno de 30% estariam em funcionamento na capital do Paraná, ou seja, 

mais 3.600 pontos de venda irregulares.

Concluímos que em Curitiba no ano de 2005, funcionavam 15.600 pontos 

de venda de bebidas alcoólicas. 

Somados a este fator preocupante, acrescentamos o baixo preço. O preço é 

o maior problema das bebidas alcoólicas no Brasil.

O Dr. Ronaldo Laranjeiras, que atualmente é professor titular do Departa-

mento de Psiquiatria da UNIFESP, e diretor do INPAD (Instituto Nacional de 

Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e outras Drogas) quan-

do participou da 156° Reunião Anual da Associação Americana de Psiquia-

tria em setembro de 2.003 Atlanta – EUA demonstrou aos presentes, que no 

Brasil o preço das bebidas era realmente baixo, se comparado a outros itens 

de consumo do cidadão médio brasileiro.

1 litro de leite custava em media R$1,15

1 litro de água mineral em media R$1,00

1 litro de cachaça R$1,99

1 lata de cerveja 355ml R$0,75 
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27.3 A Lei 11.705/2008 a chamada Lei seca
O Modelo Sistêmico de Holder demonstrou que a aceitação social é a chave 

para a adesão a uma proposta de política públicas. Ou seja, o que a opinião 

pública julga ser importante é o que conta no estabelecimento e na manu-

tenção de políticas públicas.

E os meios de comunicação de massa desempenham um papel fundamental 

no desenvolvimento da opinião pública. 

Equivocadamente a Lei 11.705/2008que prevê a fiscalização e o controle do 

consumo de bebidas alcoólicas entre motoristas, tem sido chamada de “LEI 

SECA”. 

Para entendermos melhor è necessário conhecermos um pouco da utilização 

deste termo. Os Estados Unidos na tentativa de acabar com os problemas 

sociais por que vinham passando, decidiram banir as bebidas alcoólicas. Esta 

medida entrou em vigor no ano de 1920 e perdurou até 1933, a Lei Seca, 

adotada com o objetivo de salvar o país de problemas que iam da pobreza à 

violência se provou um fracasso retumbante - Válida por 13 anos, a emenda 

se tornou um dos maiores fracassos legislativos de todos os tempos. Em vez 

de acabar com os problemas sociais atribuídos à bebida, a Lei Seca fez o con-

trário, desmoralizou as autoridades e foi um estímulo à corrupção. Cidades 

como Chicago e Nova York viram a criminalidade explodir, enquanto a máfia 

enriquecia com o contrabando de álcool.

No Brasil, apesar da utilização dete termo, não existe a lei seca, mas meca-

nismos legais que visam proibir o consumo de bebidas alcoólicas em deter-

minadas situações ou contextos. Alguns exemplos são a proibição do consu-

mo durante as eleições, ou em estabelecimentos de ensino ou na tentativa 

de conter os índices de violência algumas cidades proibem o funcionamento 

de bares durante a madrugada.

Mas no caso especifico, estamos falando associação de álcool e trânsito, e 

existe a insistencia em se falar de Lei seca, na tentativa de correlacioná-la ao 

fracasso da medida Norte Americana. O que se pretende no Brasil, é diminuir 

o numero de mortes no transito provocados por motoristas embriagados.  

Advogados e motoristas evocam a Constituição brasileira afirmando que: 

“Ninguém é obrigado a produzir prova conta si.” É correto esta norma está 

prevista no Tratado Internacional denominado Pacto de São José da Costa 

Rica, também conhecido como Convenção Americana de Direitos Humanos, 

da qual o Brasil é signatário, em seu art. 8º, inciso 2, alínea 'g': "Art. 8º - 

"Acesse a tese apresentada à 
Universidade Federal de São 

Paulo – Escola Paulista de 
Medicina para obtenção do título 
de Doutor em Ciências de Sérgio 

Marsiglia Duailibi http://www.
abead.com.br/noticias/arquivos/

doutorado_sergio_duailibi.pdf

e-Tec Brasil 198 Legislação e Políticas Antidrogas



Garantias judiciais: 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que 

se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua 

culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às 

seguintes garantias mínimas: 

- Direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se 

culpada".

No Brasil esta alínea 'g' é interpretada extensivamente, de forma a chegar-se 

à conclusão de que "ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo". 

O direito constitucional de permanecer calado (art. 5º, LXIII, CF) foi criado 

tendo-se como base esta norma.

Vejamos a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, do dia 28/03/2011, 

acerca da chamada Lei Seca gerou uma grande confusão, reconhecendo não 

existir prova no relato da autoridade policial condutora da prisão, no teste-

munho das pessoas que presenciaram o fato, e inexistir prova em filmagens 

onde o motorista aparecesse visivelmente sob efeito do álcool. 

Temos aqui o entendimento claro e inequívoco, que o direito individual (de 

beber e de não produzir prova) é superior ao direito coletivo de ir e vir.

Quando avaliamos no direito a presunção da inocência, é importante lem-

brarmo-nos do exame de paternidade. A recusa do suposto pai a submeter-

-se ao exame de DNA, induz presunção júris tantum de paternidade, ou 

seja, aquele que se negar a fazer o teste de DNA será considerado pai, tendo 

que arcar com todas as obrigações de um pai, dispor do patrimônio, pagar 

pensão alimentícia etc.

Mas no caso do trânsito o que ocorre?

27.4 A Lei geral da copa
A Copa do mundo é nossa! Exclamam os entusiastas, mas a que preço? Não 

os das obras questionáveis espalhadas pelo Brasil. Falo dos custos sociais, do 

custo institucional. 

O Estatuto do torcedor foi criado para estabelecer regras para as competi-

ções de futebol. Na tentativa de organizar o que a Confederação Brasileira 

de Futebol - CBF e as federações estaduais não o fizeram ao longo dos anos.
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Mas o que isso tem haver com o nosso tema?  

O álcool é droga, aceito socialmente e que causa o maior prejuízo social e 

econômico em nosso país! Só isso justificaria nossa abordagem, porém, este 

debate vai além da simples constatação de que o álcool é um problema de 

saúde e de segurança pública, é sim a constatação que nossas autoridades 

não o reconhecem como tal, ou pior, não se importam.

O Estatuto do torcedor criado em 2003 foi alterado pela lei n° 12.299 de 

2010, mas, foram mantidos muitos dos dispositivos da lei anterior, inclusive 

Capitulo IV que trata da segurança do torcedor partícipe do evento esporti-

vo.  Artigo 13°-A, que se refere às condições para o acesso e a permanência 

do torcedor no recinto esportivo. O seu inciso II fala em não portar objetos, 

“bebidas” ou substancias proibidas. Norma que atendia o princípio contido 

na Política sobre Drogas em seu eixo de prevenção, na parte orientação geral 

1.1.4 As ações preventivas devem ser planejadas e direcionadas ao desenvol-

vimento humano, o incentivo à educação para a vida saudável, acesso aos 

bens culturais, incluindo a prática de esportes, cultura, lazer, a socialização 

do conhecimento sobre drogas, com embasamento científico, o fomento do 

protagonismo juvenil, da participação da família, da escola e da sociedade 

na multiplicação dessas ações.

Para atender a acordos previamente firmados entre o Brasil e a FIFA, preven-

do a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil, o governo brasileiro 

se viu na contingência de mudar a legislação para atender a interesses me-

ramente comercias da FIFA.

O que chama a atenção em relação às tratativas do governo brasileiro e a 

Fédération Internationale de Football Association – FIFA é o fato de que os 

compromissos assumidos a época contariavam a legislação vigente no pais. 

Além de contrariar a Lei os acordos firmados, muitos deles contrariaram os 

interesses  sociais contidos nas Políticas Públicas, sobre Drogas do Ministério 

da Justiça, de atenção integral a usuários de alcool e outras drogas do Minis-

tério da Saúde, o estatuto do torcedor do Ministério dos Esportes. 

Enquanto a seleções de futebol forem das cervejas, esta será a regra do jogo!

Em Políticas Pública, o exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a 

única.

e-Tec Brasil 200 Legislação e Políticas Antidrogas



“O futuro não é um lugar para onde estamos indo, mas sim um lugar que es-

tamos criando. E o caminho, até ele não é encontrado, mas sim, construído. 

E o ato de fazê-lo modifica tanto a realidade quanto o destino” John Shaor.

Resumo
Esta aula nos mostrou que muitas das vezesnão importa as necessidades da 

população, os interesses financeiros  e ou comerciais associados a aceitação 

social desconcideram políticas importantes e necessárias.

Atividades de aprendizagem
•	 Acompanhe na sua localidade a organização da copa de mundo, qual 

sera o posicionamento do legislativo e do executivo municipal em relação 

a venda do alcool nos estadios de futebol.

Anotações
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Aula 28 –  A descriminalização das 
drogas no Brasil

Nesta aula discutiremos o assunto mais polêmico da atualidade, a 

descriminalização do porte de drogas para uso.

28.1 A neutralidade discutível

Figura 28.1: Manipulação
Fonte: http://calcorreando-ideias.blogspot.com.br

No final do ano de 2009, fui convidado a 

apresentar ao Supremo Tribunal Federal STF, 

material com argumentação sobre o tema ”A 

descriminalização do porte de maconha para 

uso no Brasil.”

Iniciei a minha argumentação com uma per-

gunta. É possível um ponto de vista neutro a 

respeito deste assunto? 

Deixando de lado as questões de ordem mo-

ral, religiosas e até mesmo as ideológicas, pro-

curarei fazer uma análise isenta de preconcei-

tos, atendo-me as questões meramente técnicas do assunto. Analisando os 

argumentos tanto prós como os contra.

Irei apresentá-los aqui obviamente que sob minha ótica. Porem, com um 

olhar e um tom provocador, mas, com o intúito de provocar reflexão. 

Mas por favor, não se posicione ainda, questione, pergunte, conteste e ava-

lie até que todas as suas duvidas sejam removidas. Para que este litígio seja 

resolvido.

28.2 Proibicionismo X antiproibicionismo
Duas perguntas devem ser respondidas inicialmente se desejamos continuar 

o debate com os pés no chão.

1. Seria possível uma sociedade sem as drogas?

2. Seria possível uma sociedade liberar todas as drogas?



Já foi abordado neste curso em outras aulas, mas vale à pena repetir. As dro-

gas sempre estiveram presentes na sociedade e sempre estarão por diversas 

razões.

Em muitos dos debates sobre o tema, temos visto que a argumentação res-

tringe-se a tratar ou da proibição das drogas lícitas ou da legalização das 

proibidas, soluções demasiado simplistas, não levando em conta o compor-

tamento social, que na verdade, é do que estamos tratando aqui.

Presenciamos a luta do bem contra o mal. Quando nos referimos aos proi-

bicionistas, estes são tratados como se fossem o lobo mau da história, que 

estão prestes a atacar à pobre chapeuzinho vermelho que levas ás drogas 

para vovozinha. 

Por outro lado, atribuímos aos anti-proibicinistas, o papel de gangster, que 

estão dispostos a fornecer drogas a todas as criancinhas desavisadas. 

Saindo do lugar comum, percebe-se que o debate tem sido conduzido, tan-

to de um lado como de outro de forma a evitar a encarar os verdadeiros 

fatores que levam as pessoas a usar drogas. 

28.3 As garantias constitucionais
Temos que discutir cidadania, ao observarmos o que traz a constituição bra-

sileira em relação as garantias constitucionais, que nada mais são que os 

meios destinados a fazer valer os direitos explicitados na constituição. Parte 

da solução deste dilema está lá.

Na parte dedicada aos Direitos e Garantias Fundamentais estão contempla-

dos doze artigos,  iniciando com o artigo 5º e estendendo-se ao 17°. Que 

estão  organizados da seguinte forma:

O artigo 5º, contem setenta e oito incisos, traz em seu conteúdo os direitos 

e garantias individuais e coletivos. 

Os artigos 6º ao 11° dedicam-se ao tratamento dos direitos sociais. O artigo 

6º traz a definição de quais são os direitos sociais. (saiba mais: educação, 

saúde,alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, 

proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados).
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A seguir o artigo 7º, com seus trinta e quatro incisos, estabelece os direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, em prol da melhoria de sua condição 

social.

O artigo 8º, com os oito incisos, dispõe sobre a associação profissional ou 

sindical, já o artigo 9º trata do direito de greve.

O artigo 10° dispõe sobre a participação de empregados e trabalhadores 

nos colegiados de órgãos públicos que tratem de seus respectivos interesses 

profissionais.O último dos artigos que trata de direitos sociais é o artigo 11°, 

trata da garantia à eleição de um representante dos empregados em empre-

sas que possuam mais de 200 funcionários, permitindo o contato com todos 

eles e principalmente pelo efetivo com o empregador acerca dos interesses 

de seu emprego.

Os artigos 12° ao 13° foram dedicados aos direitos de nacionalidade. O 

artigo 12° trata de estabelecer quem é brasileiro, estabelecendo duas cate-

gorias, nato ou naturalizado.O artigo 13° foi dedicado aos símbolos e ca-

racterísticas da República Federativa do Brasil, como por exemplo, a língua 

portuguesa, considerada idioma oficial do país, os símbolos oficiais: ban-

deira, hino, armas e selo, e ainda a garantia aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios de adoção de símbolos estaduais próprios.

Os artigos 14° a 16°, que tratam dos Direitos Políticos, e o artigo 17° que 

se dedica aos partidos políticos. O artigo 14° traz o conceito de soberania 

popular, que poderá ser exercida por meio de sufrágio universal, através de 

voto direto e secreto, sendo três as suas formas: plebiscito, referendo e ini-

ciativa popular. O artigo 14°trata dos cidadãos capazes de participarem das 

eleições, condições de suspensão da garantia, e as condições do exercício da 

cidadania a elegibilidade – poder ser votado.

O artigo 15° tratará da cassação dos direitos políticos. E finalmente, o artigo 

16° tratará da entrada em vigor de lei que altere o processo eleitoral.

Encerrando as deliberações sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, a 

Constituição traz, como último artigo da série o artigo 17°, dedicado exclu-

sivamente aos partidos políticos. 

Quando apresento como argumento a constituição brasileira, alguns deba-

tedores tanto os prós como os contra, senten-se desconfortáveis, afirmando 
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que deveria me ater ao tema “descriminalização do porte de drogas para 

uso pessoal”. 

Tenho insistido em dizer, que para tratarmos de descriminalização, despena-

lização ou sobre a legalização de uma ou mais drogas, necessitamos atender 

ao que esta disposto na constituição brasileira,  assegurar que cada brasi-

leiro tenha acesso a educação, saúde,alimentação, trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e a assis-

tência aos desamparados e que estes serviços sejam em quantidade e com 

qualidade. Alguns dizem que meus argumentos são utópicos.

Como posso considerar garantir a um jovem, o suposto “direito” ao acesso 

lícito às drogas hoje consideradas ilícitas, se os seus pais  não tem garanti-

do ainda, acesso a medicação e a médico. Como posso  aceitar garantir o 

suposto “direito” acesso lícito às drogas hoje consideradas ilícitas, se ainda 

não conseguimos oferecer tratamento adequado aos jovens que  se encon-

tram dependentes e querem (não aos que precisam) parar de usar.

Como posso considerar ter algum controle sobre às drogas ilicitas hoje, que 

seriam consideradas lícitas. Se hoje não conseguimos ter controle sobre o 

acesso de crianças e adolescentes ao alcool, tabaco e medicamentos que 

tem sua venda regulamentadas por lei.

Talvez os questionamentos a serem feitos seriam: Porque as pessoas neces-

sitam se drogar? O que lhes falta? Como podemos ajudá-los?

Estas eram perguntas antes feitas, mas que hoje soam ultrapassadas. Pois 

em uma sociedade de consumo, hedonista e individualista o que as pessoas 

fazem de suas vidas é problema única e exclusivamente delas.  E o que lhes 

falta, também. 

28.4 A política do pão e circo
Na história encontramos alguns exemplos de como a política pode ser ma-

nipulada, a política do “pão e circo”. 
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Com o crescimento urbano vieram também os problemas so-

ciais para Roma. A escravidão gerou muito desemprego na zona 

rural, pois muitos camponeses perderam seus empregos. Esta 

massa de desempregados migrou para as cidades romanas em 

busca de empregos e melhores condições de vida. Receoso de 

que pudesse acontecer alguma revolta de desempregados, o 

imperador criou a política do Pão e Circo. Esta consistia em ofe-

recer aos romanos, alimentação e diversão. Quase todos os dias 

ocorriam lutas de gladiadores nos estádios (o mais famoso foi 

o Coliseu de Roma), onde eram distribuídos alimentos. Desta 

forma, a população carente acabava esquecendo os problemas 

da vida, diminuindo as chances de revolta. A política do pão e 

circo (panem et circenses) foi criada pelos romanos, e previa o 

provimento de comida e diversão em detrimento da liberdade, 

com o objetivo de diminuir ou acabar com os conflitos.

fonte: http://www.suapesquisa.com/imperioromano/

Na atualidade constatamos a perversa realidade de que na falta de pão, ape-

nas circo, em muitos casos, o circo dos horrores da explorado a exaustão. O 

preocupante é que cada vez mais, pessoas bem intencionadas, desprovidas 

de qualquer maldade ou outro interesse, têm defendido o indefensável.

28.5 Apenas um grande negócio 
E este tema “descriminalização do porte de drogas para uso”, tem sido mui-

to utilizado sem critério e sem se levar em consideração as consequências de 

tal medida. Longe de ser um avanço como defendem alguns, esta proposta 

na prática, será a manutenção se não for pior a ampliação da exclusão social.

Temos visto pessoas ilustres, defendendo a criminalização da política e a po-

litização do crime. Só em uma sociedade onde valores passam a ser discurso 

de moralistas, pode concordar com a tese de que as “Políticas Públicas” 

são como esmolas, que ao darmos nos livramos dos problemas, tendo a 

sensação de que já fizemos a nossa parte. Política Pública a nosso ver, é o 

conjunto de medidas e ações que possibilitam a mudanças para melhor no 

quadro social.
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Quando politizamos ideologicamente as políticas públicas, que devem ser 

políticas de estado e não de governos, nos esquecemos das pessoas que 

julgamos defender, este é um erro maior do que defender apenas nossos 

interesses pessoais nas políticas públicas.

Os dados do Relatório Mundial sobre Drogas do Escritório da 

Organização das Nações Unidas Contra as Drogas e o Crime – 

UNODOC demonstram que 4,8% da população mundial fazem 

uso de drogas ilícitas. Deveríamos aqui discutir os direitos dos 

95,2% da população, mas, existem os que defendem os direi-

tos das minorias, o que é justo, eles também tem direitos.

O Relatório Mundial sobre Drogas 2010 revela tendências de 

novas drogas e de novos mercados.

28.6 A situação das drogas pelo mundo
ÁSIA 

China – Mantém uma política de tolerância zero. Os traficantes são con-

denados à morte e os viciados são obrigados por lei a seguir programa de 

desintoxicação.

Tailândia – Não há tolerância. O tráfico de drogas também pode ser punido 

com a pena de morte. Traficantes menores podem ser condenados a cumprir 

penas em campos de serviço militar.

EUROPA 

Holanda – Foi o primeiro país a liberar o uso da maconha, em 1976. O 

consumo em bares especiais é liberado, mas a venda fora deles é proibida. 

Os consumidores de heroína não são presos, mas encaminhados para trata-

mento.

Alemanha, Espanha e Itália – descriminalizaram o uso da maconha recente-

mente. Como a Holanda, a Alemanha mantém programas de distribuição de 

seringas entre viciados em drogas injetáveis, para reduzir os casos de AIDS.

Inglaterra – Desde 2002 a maconha é considerada droga de baixo risco, 

que não leva à prisão. Mas, em 2008, o governo começou a estudar um 

novo endurecimento em sua política.

Figura 28.3: Direto das minorias
Fonte: http://umpovoarasca.blogs.sapo.pt

para saber mais sobre o relatório 
Mundial sobre drogas, acesse 

o site: 
http://www.unodc.org/

documents/southerncone/
Topics_drugs/WDR/2010/

WDR_2010_Referencias_ao_
Brasil_e_Cone_Sul.pdf
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Dinamarca e Suíça – São tolerantes com o uso de maconha e, como a Ho-

landa mantém programas de apoio a viciados em heroína.

Suécia – Tem uma lei conservadora, que não distingue a maconha das ou-

tras drogas. O consumo de qualquer droga é considerado perigoso e repri-

mido pela polícia.

AMÉRICA 

Estados Unidos – Em alguns Estados, como Massachusetts, não é crime 

usar maconha. Em outros, como o Oregon, a maconha pode ser usada em 

tratamentos médicos. Mas a política nacional é de repressão.

OCEANIA 

Austrália – Liberou o consumo da maconha e criou até salas especiais para 

viciados em heroína.

28.7 A estratégia anti-proibicionista
Em matéria publicada na revista época, encontramos alguns argumentos 

que gostaríamos de debater:

•	 Reprimir os usuários e os viciados consome dinheiro público, que poderia 

ser aplicado em outras áreas.

•	 17,4 bilhões de libras por ano é o custo de crimes relacionados às drogas 

para o Reino Unido

•	 US$ 6 bilhões por ano é o que gastam os Estados Unidos para manter na 

cadeia, pessoas presas por problemas com drogas.

•	 Só regimes ditatoriais como a China e o Afeganistão conseguiram reduzir 

radicalmente a produção e o consumo de drogas.

O contraponto:

•	 No Brasil, com a promulgação da lei 11.343/2006, a repressão não é mais 

feita ao usuário de drogas;

•	 Os crimes relacionados às drogas: furto, roubo, tráfico entre outros,não 

acabam quando portar drogas deixa de ser crime, 
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•	 Os recursos utilizados pelo sistema penitenciário para manter presos cri-

minosos esta sendo bem aplicado.

•	 Até regimes de exceção conseguem reprimir o crime, parece que as de-

mocracias não fazem tanta questão de criarem mecanismos de controle 

sobre a lavagem de dinheiro, por exemplo.

Em uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas do pesquisador Marcelo Neri 

“O estado da juventude, drogas, prisões e acidentes, encontramos o seguin-

te perfil do usuário de drogas no Brasil:

•	 Homem jovem e da classe A

•	 85% são brancos

•	 62% estão na classe A

•	 60% deles têm de oito a onze anos de estudo

•	 80% ocupam a posição de filho dentro de casa

•	 49% têm cartão de crédito

•	 35% têm cheque especial

Contrariando a opinião popular sobre quem seria o usuário de drogas. Teria 

mudado o usuário? Ou o olhar da sociedade?  Já que quem usa é branco e 

rico, cabe então descriminalizar.

Um relato importante sobre a experiência da Suíça 

que estranhamente não aparece no relatório do Semi-

nário internacional de políticas públicas sobre drogas, 

organizado pela SENAD e realizado em Brasília no ano 

de 2004. 

Na década de 1990, Zurique na Suíça, experimentou o 

que ficou conhecido como Needle Park, ou parque das 

agulhas, onde os usuários de drogas injetáveis – UDIs, 

podiam abertamente comprar drogas usar heroína 

sem a intervenção da polícia.  

Figura 28.4: Needle-park
Fonte: http://picturesandperspectives.blogspot.com.br
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Zurique se tornou na referência para os viciados em drogas em toda a Euro-

pa, que viajavam para Needle Park.  

Em 1992, quando as autoridades decidiram fechar Needle Park, em virtude 

do aumento do numero de usuários, estes se mudaram para estação ferrovi-

ária de Letten até ao seu encerramento em 1995.  Com base no fracasso de 

Needle Park e os experimentos Letten estação ferroviária, o governo suíço, 

como outros governos na Europa, instalaram salas de consumo desenvolvi-

das para fornecer um ambiente "limpo e seguro" para os viciados de injetar 

heroína sob supervisão médica. 

Needle Park: o que podemos aprender a partir da experiência de Zurique?

Needle Park em Zurique na Suíça existiu como local público aberto para uso 

drogas de 1986 até fevereiro de 1992.  Dentro deste período de seis anos o 

Governo da Cidade, Cidade do Parlamento, as organizações governamen-

tais e não-governamentais, implementaram um vasto leque de políticas de 

drogas permissivas e restritivas, de redução de danos até o fechamento do 

parque.  

As estatísticas da polícia em vários estudos sugeriam que tolerar uma cena 

de drogas ao ar livre poderia ter consequências imprevisíveis e infeliz.  A 

baixa nos preços das drogas, a falta de aplicação da lei e a falta de controle 

social parecem atrair usuários para a cena aberta drogas, lá o que se perce-

beu, foi o aumento mais rápido dos problemas relacionados ao uso do que 

o aumento na população de viciados. 

Guardadas as devidas proporções, poderíamos com-

parar o Needle Park em Zurique na Suíça, com a cra-

colândia em São Paulo no Brasília falta de aplicação 

da lei, associada a falta de controle social parecem 

atrair usuários para local público aberto para uso 

drogas, o que percebemos aqui, foi o aumento dos 

problemas relacionados ao uso e um expressivo au-

mentando na população de usuários.

Em um momento que se pretende exercer um controle maior e melhor sobre 

as drogas lícitas: álcool, tabaco e medicamentos, que praticamente não tem 

controle. Alguns imaginam um cenário com outras drogas legalizadas.

Figura 28.5: Cracolândia 
Fonte: http://zelmar.blogspot.com.br
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Quando falamos que a “Guerra às Drogas” esta perdida, não levamos em 

consideração os dados epidemiológicos que demonstram que as drogas 

mais utilizadas são as lícitas. A proibição tem funcionado como um freio 

social, a liberação ao contrário tem funcionado como um incentivo. Um bom 

exemplo é o álcool.

Muitos são os que já ocuparam cargos de destaque na sociedade, aprovei-

tando-se desta posição, defendem o que não fizeram quando ocupavam 

estes cargos. A exemplo dos integrantes da Comissão Latino Americana 

sobre Drogas e Democracia, que tem como representante brasileiro o ex-

-presidente da repúblicas Fernando Henrique Cardoso.

European Coalition for Just and Effective Drug Policies (ENCOD). É a 

Coligação Europeia para Políticas de Drogas Justas e Eficazes (ENCOD) que 

reúne cidadãos europeus que acreditam que a proibição das drogas é uma 

política imoral e insana. 

Defendem a regulação jurídica como a única maneira sensata e eficaz para 

diminuir os problemas relacionados com as drogas, reduzir o crime organi-

zado e livre de impostos até para os programas de saúde, educação e social. 

Vale a pena conhecer.

26.8 As dez razões para legalizar as drogas
É importante conhecermos a estratégia antiproibicionista que vem sendo 

usada na Europa, pois tem sido exitosa, não sei se é boa, mas, tem con-

seguido alterar a legislação e a opinião pública.  Dentro deste contexto foi 

publicado em setembro de 2009, no Le Monde Diplomatique Brasil, matéria 

assinada pelo especialista em inteligência criminal da Scotland Yard cujo ti-

tulo é “A legalização das drogas e seu impacto na sociedade.” Onde o autor 

apresenta as dez razões para legalizar as drogas. Vamos conhece-las

1. Encarar o verdadeiro problema 

Os burocratas que constroem as políticas sobre drogas têm usado a proi-

bição como uma cortina de fumaça para evitar encarar os fatores sociais e 

econômicos que levam as pessoas a usar drogas. A maior parte do uso ilegal 

e do uso legal de drogas é recreacional. A pobreza e o desespero estão na 

raiz da maioria do uso problemático da droga, e somente dirigindo-se a estas 

causas fundamentais é que poderemos esperar diminuir significativamente o 

número de usuários problemáticos. 

Figura 28.6: Drogas Y De-
mocracia
Fonte: http://produto.mercadolivre.
com.br

para saber mais sobre a 
estratégia anti-proibicionista 

tendo como Autor: Jorge 
Roque de Portugal. Este 

material pode ser acessado 
no site: http://www.encod.

org/info/ESTRATEGIAS-
ANTIPROIBICIONISTAS.html
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2. Eliminar o mercado do tráfico

O mercado de drogas é comandado pela demanda e milhões de pessoas 

demandam drogas atualmente ilegais. Se a produção, suprimento e uso de 

algumas drogas são criminalizados, cria-se um vazio que é preenchido pelo 

crime organizado. Os lucros neste mercado são de bilhões de dólares. A le-

galização força o crime organizado a sair do comércio de drogas, acaba com 

sua renda e permite-nos regular e controlar o mercado (isto é prescrever, 

licenciar, controle de venda a menores, regulação de propaganda, etc.).

3. Redução drástica do crime

O preço de drogas ilegais é determinado por um mercado de alta demanda 

e não regulado. Usar drogas ilegais é muito caro. Isto significa que alguns 

usuários dependentes recorrem ao roubo para conseguir dinheiro (corres-

ponde a 50% do crime contra a propriedade na Inglaterra e é estimado em 

5 bilhões de dólares por ano). A maioria da violência associada com o ne-

gócio ilegal da droga é causada por sua ilegalidade. A legalização permitiria 

regular o mercado e determinar um preço muito mais baixo acabando com 

a necessidade dos usuários de roubar para conseguir dinheiro. Nosso siste-

ma judiciário seria aliviado e o número de pessoas em prisões seria reduzido 

drasticamente, economizando-se bilhões de dólares. Por causa do preço bai-

xo, os fumantes de cigarro não têm que roubar para manter seu hábito. Não 

há também violência associada com o mercado de tabaco legal.

4. Usuários de droga estão aumentando

As pesquisas na Inglaterra mostram que quase a metade de todos os ado-

lescentes entre 15 e 16 anos já usou uma droga ilegal. Cerca de 1,5 milhão 

de pessoas usa ecstasy todo fim de semana. Entre os jovens, o uso ilegal da 

droga é visto como normal. Intensificar a guerra contra as drogas não está 

reduzindo a demanda. Na Holanda, onde as leis do uso da maconha são 

muito menos repressivas, o seu uso entre os jovens é o mais baixo da Euro-

pa. A legalização aceita que o uso da droga é normal e que é uma questão 

social e não uma questão de justiça criminal. Cabe a nós decidirmos como 

vamos lidar com isto. Em 1970, na Inglaterra, havia 9.000 condenações ou 

advertências por uso de droga e 15% de novas pessoas tinham usado uma 

droga ilegal. Em 1995 os números eram de 94.000 e 45%. A proibição não 

funciona.
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5. Possibilitar o acesso a informação verdadeira e a riqueza da educação

Um mundo de desinformação sobre drogas e uso de drogas é engendra-

do pelos ignorantes e preconceituosos burocratas da política e por alguns 

meios de comunicação que vendem mitos e mentiras para benefício próprio. 

Isto cria muito dos riscos e dos perigos associados com o uso de drogas. A 

legalização ajudaria a disseminar informação aberta, honesta e verdadeira 

aos usuários e aos não usuários para ajudar-lhes a tomar decisões de usar 

ou não usar e de como usar. Poderíamos começar a pesquisar novamente as 

drogas atualmente ilícitas e descobrir todos seus usos e efeitos – positivos e 

negativos.

6. Tornar o uso mais seguro para o usuário

A proibição conduziu à estigmatização e marginalização dos usuários de 

drogas. Os países que adotam políticas ultra-proibicionistas têm taxas muito 

elevadas de infecção por HIV entre usuários de drogas injetáveis. As taxas 

de hepatite C entre os usuários no Reino Unido estão aumentando subs-

tancialmente. No Reino Unido, nos anos 80, agulhas limpas para usuários e 

instrução sobre sexo seguro para jovens foram disponibilizados em resposta 

ao medo do HIV. As políticas de redução de danos estão em oposição direta 

às leis de proibição.

7. Restaurar nossos direitos e responsabilidades

A proibição criminaliza desnecessariamente milhões de pessoas que, não 

fosse isso, seriam pessoas normalmente obedientes às leis. A proibição tira 

das mãos dos que constroem as políticas públicas a responsabilidade da dis-

tribuição de drogas que circulam no mercado paralelo e transfere este poder 

na maioria das vezes para traficantes violentos. A legalização restauraria o 

direito de se usar drogas responsavelmente e permitiria o controle e regula-

ção para proteger os mais vulneráveis.

8. Raça e drogas

As pessoas da raça negra correm dez vezes mais risco de serem presas por 

uso de drogas que as pessoas brancas. As prisões por uso de droga são 

notoriamente discriminatórias do ponto de vista social, alvejando facilmen-

te um grupo étnico particular. A proibição promoveu este estereótipo das 

pessoas negras. A legalização remove um conjunto inteiro de leis que são 
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usadas desproporcionalmente no contato de pessoas negras com o sistema 

criminal da justiça. Ajudaria a reverter o número desproporcional de pessoas 

negras condenadas por uso de droga nas prisões.

9. Implicações globais

O mercado de drogas ilegais representa cerca de 8% de todo o comércio 

mundial (em torno de 600 bilhões de dólares ano). Países inteiros são coman-

dados sob a influência, que corrompe, dos cartéis das drogas. A proibição 

permite também que os países desenvolvidos mantenham um amplo poder 

político sobre as nações que são produtoras com o patrocínio de programas 

de controle das drogas. A legalização devolveria o dinheiro perdido para a 

economia formal, gerando impostos, e diminuiria o alto nível de corrupção. 

Removeria também uma ferramenta de interferência política das nações es-

trangeiras sobre as nações produtoras.

10. A proibição não funciona

Não existe nenhuma evidência para mostrar que a proibição esteja resolven-

do o problema. A pergunta que devemos nos fazer é: Quais são os benefí-

cios de criminalizar qualquer droga? Se após analisarmos todas as evidências 

disponíveis concluirmos que os males superam os benefícios, então temos 

de procurar uma política alternativa. A legalização não é a cura para tudo, 

mas nos permite encarar os problemas criados com o uso da droga e os pro-

blemas criados pela proibição. É chegada a hora de uma política pragmática 

e eficaz sobre drogas

Imaginar que a mera descriminalização do porte de drogas para uso, ou a 

legalização das drogas resolverá os problemas acarretados por elas, é desco-

nhecer por completo o assunto.

Vejamos alguns dos aspectos abordados pelos defensores de tal medida.

Arrecadar impostos:

Discutimos que a arrecadação de impostos com a venda de álcool e tabaco 

no Brasil não paga o (dano) prejuízo (social e econômico) causado por estas 

substancias na sociedade. O imposto do cigarro no Brasil é destina-se a pre-

vidência social, saúde e ao seguro desemprego. 
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O preço do cigarro brasileiro é um dos mais baixos do mundo, em média 

US$ 0,46. Com um mercado de 13 bilhões de reais, recolhe-se em impostos 

aproximadamente sete bilhões de reais ao ano. Os defensores da descri-

minalização ou legalização vislumbram arrecadar imposto com a venda de 

outras drogas, desconhecendo que existe um comercio paralelo e ilegal que 

sonega imposto da venda de álcool e de cigarros. 

No Brasil o mercado ilegal de cigarros representa, cerca de 35% do mercado, 

sendo considerado não somente um problema econômico, pois, perde-se 

em arrecadação, a cada ano, aproximadamente US$ 650 milhões, mas tam-

bém, um problema de saúde pública. No Brasil, morrem 200.000 pessoas 

por ano com males decorrentes do consumo de tabaco.

O que poderíamos discutir é como apoiar os agricultores expostos aos male-

fícios da cultura do tabaco, quais alternativas de políticas públicas para estes 

brasileiros que trabalham de sol a sol e veem seu trabalho se transformar em 

problema de saúde para os seus e para a sociedade.

Conscientes dos graves problemas acarretados pelo tráfico internacional de 

drogas, mas, ao que tudo indica pouco interessados em corrigi-los na fonte, 

os países ricos elaboram diversos projetos destinados a promover a substi-

tuição das culturas proibidas por plantações lícitas. São projetos que visam a 

erradicação das plantações de maconha, papoula e coca ou a sua substitui-

ção por produtos lícito, por exemplo, café.

Vejamos então dois exemplos:

O que ocorreu com a Colômbia em julho de 1989?

Enquanto declarava guerra ao tráfico de drogas, o Acordo Internacional do 

Café era rompido, por pressões do Departamento do Comércio dos Estados 

Unidos e vários países iniciaram a colocação no mercado internacional dos 

estoques acumulados durante os anos anteriores. A estratégia determinou 

uma forte retração de preços e um acúmulo de estoques pelos países con-

sumidores. 

O café enfrentou uma longa crise de preço, como resultado da queda do 

preço de cerca de 50%, isto é, uma perda de 100 milhões de dólares em seis 

meses só para a Colômbia, onde o café era responsável por 40% das expor-

tações. O desemprego atingiu três milhões de pessoas, 10% da população 
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que trabalham nesse setor. E o projeto de substituição das plantações de 

coca por café inviabilizou-se. 

Outro exemplo foi o projeto “Agro Yungas” lançado na Bolívia por iniciativa 

da ONU, visando também plantar café em lugar de coca. 

Através de financiamento “empréstimo de 21 milhões de dólares”, agricul-

tores, foram convencidos de que conseguiriam quatro colheitas anuais. O 

resultado após cinco anos foi uma magra colheita anual, camponeses en-

dividados e cerca de 16 milhões de dólares que haviam sido destinados ao 

projeto, nunca chegaram aos interessados. Durante esse tempo, a coca do 

dos agricultores vizinhos produziu três vezes ao ano a preços estratosféricos.

E o projeto de substituição das plantações de coca por café inviabilizou-se. 

Dois exemplos que demonstra a falta de responsabilidade ou pior, a comple-

ta falta de interesse dos países ricos em enfrentar de frente o problema das 

drogas no nível global.

Redução da criminalidade:

Acreditam ingenuamente, que os traficantes de drogas de hoje que come-

tem outros crimes, principalmente os de homicídio para a manutenção do 

poder que exercem através da força, se transformarão em bondosos co-

merciantes de substancias permitidas. E que os jovens que por ventura não 

consigam pagar suas dividas serão cobrados em juízo.

Esquecem os defensores da medida de como são resolvidas às questões de 

fundiária “de terra” no Brasil, lembrando que as questões agrárias no Brasil 

são legais.

Aproveito a oportunidade para abordar uma questão que quase passou des-

percebida. Quando falamos dos projetos de erradicação de plantações de 

drogas ilegais ou dos projetos de substituição por produtos legais, geralmen-

te nos referimos aos países produtores nossos vizinhos e conhecidos: Bolívia, 

Colômbia, Paraguai e Peru, esquecendo-nos do chamado “Polígono da ma-

conha” que ocupa uma área de 40 mil Km² incrustada no nordeste brasileiro 

envolve 5 estados, especialmente o Estado de Pernambuco, mas, também 

os Estados da Bahia, Maranhão, Alagoas e Pará, são aproximadamente 32 

municípios e 4 reservas indígenas.

e-Tec BrasilAula 28 – A descriminalização das drogas no Brasil 217



Região que já foi chamada de “Polígono das Secas”, que a partir da década 

de 70, com os projetos hidrelétricos, tornou-se a “Mancha Verde Irrigada” 

no sub-médio do rio São Francisco. Mas, ao contrário do que se desejava, 

resultaram em uma nova identidade regional: a do “Polígono da Maconha”.

Como o Brasil não adotou medidas que viabilizem a erradicação das planta-

ções de maconha e não desenvolveu projetos que possibilitem a substituição 

das plantações por produtos lícitos, lembrando que a maior parte das terras 

utilizadas é composta por terras devolutas da união. 

Como ocorreu na Bolivia o governo brasileiro destinou recursos para a região  

atraves do do Proagro - Programa de Incentivo Agrícola, que resultou no 

maior escândalo financeiro de Pernambuco, com  o desvio de Cr$ 1,5 bilhão 

(R$ 20 milhões em valores de hoje) O golpe consistia na obtenção de docu-

mentos falsos para conseguir créditos agrícolas para o plantio de mandioca, 

feijão, cebola, melão e melancia, utilizando cadastros frios, propriedades fic-

tícias e agricultores fantasmas. Os empréstimos eram feitos junto ao Banco 

do Brasil supostamente para o plantio; em seguida alegava-se que a seca 

destruíra as plantações e ninguém pagava nada, sendo os prejuízos cobertos 

pelo seguro agrícola.

Um proprietário de uma fazenda na cidade de Floresta, no interior de Per-

nambuco, que teve seu pedido de financiamento, sentiu-se injustiçado, de-

nunciou as fraudes de desvio de milhões de cruzeiros moeda corrente na 

época. 

Nesta mesma ocacião, constatou-se que algumas plantações de maconha 

tinham recebido finaciamento público.

A exemplo dos casos citados anteriormente na Bolívia e na Colombia o 

exemplo brasileiro demonstra a falta de responsabilidade ou pior, a completa 

falta de interesse dos governos em resolver estas questões.

Temos que ter em mente que estamos falando de um grande negócio.

Droga Produção anual% Faturamento

Maconha / haxixe 61% U$ 74,4 bilhões de dólares

Cocaína 29% U$ 35,38 bilhões de dólares

Heroína 10% U$ 12,2 bilhões de dólares

TOTAL U$ 122 bilhões de dólares
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Países produtores localização

Colômbia América do sul

Bolívia América do sul

Peru América do sul

Paraguai América do sul

Tailândia Sudeste da Ásia

Birmânia Sudeste da Ásia

Chiang Mai Sudeste da Ásia

Bangkok Sudeste da Ásia

Afeganistão Sudoeste da Ásia

Paquistão Sudoeste da Ásia

México América do Norte

Me pergunto todos os dias,  se perdi algo, que os outros enxergam e eu não 

vejo. Gostaria de estar errado e saber que o caminho que estamos trilhando 

poderá de alguma forma ajudar as pessoas. Mas minha vivência e experiên-

cia me fazem crer que o que está sendo proposto é irreal. 

Não reconhecer a dependência às drogas, desconsiderar o que as famílias 

passam não perceber que o que está faltando não é a droga, droga tem, o 

que falta é política públicas que possibilite qualidade de vida a todos.  

Acreditar apenas em slogans tais como “nem bandido nem doente, apenas 

uma opção” que alguns reducionistas defendem ferrenhamente como ta-

bua de salvação é pouco para aprofundarmos um debate de tamanha mag-

nitude, argumentar apenas com frases de efeito que serviam e muito nas 

décadas de 60 e 70, como Proibicionismo Yanque, discurso falso moralista e 

que descriminalizar as drogas é garantir direito. 

Sinto que falta algo...

•	 Porque não discutimos o controle das movimentações financeiras, possi-

bilitando ao estado à fiscalização do lucro dos crimes?

•	 Porque não discutimos o controle eficaz e eficiente dos insumos precur-

sores na produção das drogas, já que estes são produzidos por laborató-

rios legalmente constituídos sujeitos a fiscalização?

•	 Porque não discutimos a erradicação das plantações de drogas, não as 

instaladas nos Andes ou no Paraguai, mas aquelas no polígono da ma-

conha no Brasil, já que estas estão em terras da união e passiveis de 

fiscalização?
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•	 Porque não discutirmos medidas que beneficiem os agricultores que se 

veem empurrados por questões econômicas a plantar fumo, maconha, 

coca, criando condições verdadeiras para que eles tenham outras opções?

•	 Porque não discutirmos a criação de serviços de saúde que atendam a 

todos aqueles que queiram tratamento para a dependência de drogas 

em suas diversas modalidades de abordagem?

•	 Porque não apoiarmos as ações de prevenção, tratamento, reinserção 

social e de redução de danos, já que a política sobre drogas no Brasil não 

é apenas a proibição das drogas e que sequer prevê pena restritiva de 

liberdade para o usuário?

•	 Porque não discutimos as diversas políticas públicas que se implantadas e 

implementadas garantirão os direitos que todos defendemos?

Descriminalizar o porte de maconha para uso resolverá nossos problemas? 

Vemos como a mídia tem divulgado informações inverídicas, as matérias de  

capa de duas das mais importantes revistas que circulação semanal no Brasil 

por exemplo:

A revista veja  Nº 1659 Jul 2000 cujo titulo é Maconha quase liberada, e 

afirma, “a questão não é mais saber se um jovem vai experimentar a erva, A 

pergunta é quando ele fará isso. O que não encontra respaldo em qualquer 

estudo serio já produzido no Brasil ou fará dele. A revista Super Interessante 

de outubro de 2007 cuja capa anunciava a materia Drogas está na hora de 

Legalizar?

Talvez eu não tenha visto algo, talvez eu não tenha entendido muito bem. 

Mas a meu ver o que falta é seriedade ao abordarmos um assunto tão im-

portante, grave e que tem afligido uma parcela significativa da sociedade. 

Muitos têm opinado sobre o assunto e o fazem como que dá uma esmola, 

dá sua opinião e vai embora e ficamos nós aqui para administrar o problema.

Existe uma solução muito mais plausível e eficaz para que possamos com-

bater este câncer social. E esta solução se chama Educação. Uma verdade é 

inquestionável, se educarmos as crianças hoje, com certeza não precisare-

mos punir o homem amanhã. Já dizia Dom Bosco: "Se vocês querem acabar 

com a delinquência, comecem por retirar as crianças e os jovens das ruas e 

sarjetas".

Para saber sobre Declaração da 
3º Reunião da Comissão Latino 

Americana Sobre drogas e 
Democracia, acesse o site: http://

www.drogasedemocracia.org

Figura 28.6: Drogas Y 
Democracia
Fonte: http://produto.mercadoli-
vre.com.br

Figura 28.9: Revista Su-
per Interessante
Fontes: http://www.hardmob.com.br
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Resumo
Nesta aula abordamos o mais espinhoso dos temas sobre drogas,  conhece-

mos um pouco sobre a descriminalização, legalização. Agora voce já pode 

se posicionar ou não. 

Atividades de aprendizagem
•	 Promova um debate entre seus amigos sobre o tema não é necessário 

sair com um resultado, convercer ou ser convencido. O que importa é 

estarmos envolvidos nos debates, acrecentando e aprendendo.

Anotações
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Aula 29 –  A construção de um movimento 
social de enfrentamento aos 
desafios das drogas

Nesta aula queremos que você reflita, a partir de que você estu-

dou, sobre a necessidade de criação/fortalecimento de um movi-

mento social de enfrentamento aos desafios das drogas. Você com 

o interesse que possui pelo tema e pelos conhecimentos adquiri-

dos neste curso, passa a ser ator importante para este movimento.

Figura 29.1: Construindo pontes
Fontes: http://gpparedoes.blogspot.com.br

29.1 Introdução
Nas aulas anteriores você aprendeu o que é Políticas Públicas e muitos outros 

conceitos. Esperamos que você tenha compreendido a dimensão política do 

tema Drogas.

Você deve estar entendendo agora mais sobre a complexidade do proces-

so de reabilitação de um dependente químico. Quantos detalhes técnicos, 

quantas informações e dados precisamos estar atentos! Como é impossível 

sozinho reabilitar alguém! Como sempre será preciso de parceiros, além do 

imprescindível esforço pessoal do dependente químico, para a reabilitação 

desejada!

Na nossa disciplina abordamos conteúdos e informações diversas para que 

se ampliasse a sua visão do fenômeno das drogas em nossa sociedade con-

temporânea. É muito importante o conhecimento científico sobre a ação 



das substancias psicoativas, sobre as técnicas de abordagem, dos recursos 

de desintoxicação, da rede local de atenção e reabilitação existente. Mas 

para a superação dos desafios trazidos pelas drogas é preciso de ações mais 

amplas, da ordem do Comunitário, do Social, do Político.

Você durante o nosso módulo entendeu a importância de se implantar e de-

senvolver políticas públicas para lidar com os problemas causados pelo uso 

de drogas em nossas comunidades. Mas para que isto ocorra e se desenvolva 

é preciso de participação cidadã e pressão social, para que estas políticas 

entrem na pauta política dos governantes, como prioridade, como uma forte 

demanda social, que supere os jogos de interesse, os obstáculos e entraves 

burocráticos, etc.

Você que esta se esforçando e irá se formar como um técnico em Reabilita-

ção em dependência química passa a ser um agente importante, no enfren-

tamento dos desafios das drogas à nossa sociedade atual, por isto nesta aula 

estamos a desenvolver o tema do movimento social de enfrentamento aos 

desafios das drogas.

29.2 O que é Movimento Social
Movimento Social é um conjunto de ações, com variadas estratégias, ten-

do um determinado objetivo comum e desenvolvidas por diferentes atores. 

Pode ser mais formal e estruturado, ou informal sem uma estrutura organi-

zacional mais rígida. Leia o saiba mais e reflita se características ali apon-

tadas não estão presentes no nosso campo de interesse: “As drogas e sua 

consequências”

Neste momento o movimento social de enfrentamento aos desafios das dro-

gas, de que estamos falando, é um movimento informal. Istoé tem uma 

direção, um objetivo comum a vários movimentos: “o debate sobre o uso de 

substancias psicoativas na nossa sociedade, de como enfrentar e prevenir as 

suas consequências, de como ajudar os que perderam o controle sobre o uso 

das substancias psicoativas e passaram a se destruir, destruindo suas famílias 

e os que a ela estão próximas”.

Movimentos sociais em geral reivindicam bens que são finitos (materiais), 

ou lutam pelo uso de bens, ou de poder coercitivo ou ainda por direitos 

simbólicos. Pode-se afirmar que em movimentos sociais as utopias precisam 

ser “traduzidas” para gerar mobilização. Isso depende também dos indiví-

Conforme explica Gohn (1995, 
p.44), movimentos sociais 

“são ações coletivas de caráter 
sociopolítico, construídas por 
atores sociais pertencentes a 
diferentes classes e camadas 

sociais. Eles politizam suas 
demandas e criam um campo 

político de força social na 
sociedade civil”. Essas ações são 
formuladas a partir de interesses 

e ideologias específicas, com 
forte vínculo de solidariedade 

entre seus atores, e sustentam a 
dinâmica do grupo, forjando-lhe 

uma identidade própria.
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duos e do compromisso que a pessoa tem (individualmente) com a causa em 

questão. 

É possível dizer, portanto, que a participação em movimentos sociais e em 

grupos sociais depende diretamente da maneira como subjetivamente o in-

divíduo se insere na sociedade e faz dela uma leitura própria. Sandoval (in 
Lhullier etal., 1997, p.22) explica que os “participantes em movimentos so-

ciais não se restringem apenas aos militantes e ativistas. Outras pessoas tam-

bém se engajam no processo. Nesse sentido, o movimento social poderá ser 

visto como um processo político no qual as pessoas se envolvem de maneiras 

diferentes, conforme variações de fatores determinantes.”

29.3  Convite ao futuro Técnico de Reabilitação 
em Dependência Química

Tendo compreendido o que é políticas públicas e movimento social, e ciente 

do seu interesse pela temática das drogas, queremos incentivá-lo a ser mais 

ator no movimento social de enfrentamento aos desafios das drogas. Que 

você exerça a sua competência técnica e cidadã para a construção e fortale-

cimento de Políticas Públicas para as Drogas.

Dentro do contexto atual (ano de 2012) relacionamos algumas ações possí-

veis, para sua reflexão. Mas esta temática é muito dinâmica, de transforma-

ções rápidas e de surgimento de novas demandas inesperadas, você mesmo 

na sua localidade pode identificar outras ações mais urgentes. O importante 

é a tomada de atitude, da participação de cada um, dentro de suas possibi-

lidades no enfrentamento deste desafio, que mais uma vez reafirmamos, é 

de todos!

Algumas ações possíveis:

-Reflexão e esforço pessoal para a mudança de seus hábitos negativos em 

relação ao uso de substancias psicoativas.

-Incentivar a implantação de Conselhos Municipais sobre Drogas, onde ain-

da não exista.

-Participar dos Conselhos Municipais sobre Drogas.
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-Incentivar a realização das Conferências sobre Drogas Municipais, Estadual 

e Nacional, buscando contribuir e participar.

-Participar de campanhas de Prevenção, de mudanças de hábito e de com-

portamentos de risco em relação ao uso e abuso de drogas. Atualmente 

existem em andamento duas importantes ações: “Restrição a Propaganda 

de Bebidas alcoólicas” e a “Lei Seca”.

- Colaborar com campanhas pelo respeito às leis de restrições de venda de 

produtos psicoativos a menores de 18 anos.

-Incentivar e auxiliar na formação de uma Rede de atenção, Prevenção e 

Reabilitação na sua comunidade. Estimular sempre o diálogo e a troca de 

informações dos diversos atores.

- E outras, seja um ator proativo, crítico e atuante!

Resumo
Nesta aula você viu o conceito de Movimento Social, “um conjunto de 

ações, com variadas estratégias, tendo um determinado objetivo comum e 

desenvolvidas por diferentes atores” e foi convidado a refletir sobre a sua 

participação consciente e voluntária no movimento social de enfrentamento 

aos desafios das drogas.

Atividades de aprendizagem
•	 Reflita sobre as ações possíveis sugeridas e dentro da sua realidade des-

taque as duas que você consideraria mais urgente.
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Aula 30 –  As últimas sobre drogas no 
Brasil

Com esta aula vamos encerrar nosso modulo políticas públicas so-

bre drogas, discordando do dito popular que afirma que: “quando 

você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve”. Contesta-

mos esta afirmação, entendemos que quando você não sabe para 

onde ir, é por que está perdido! Necessitando de ajuda. Parece que 

estamos novamente na encruzilhada

30.1 Introdução
A trajetória da política sobre drogas no Brasil vem apresentando contornos 

previsíveis e preocupantes. A onda global do liberalismo pragmático chegou 

ao campo das drogas e ganhou espaço. Sob o manto das garantias univer-

sais de direitos humanos, avançou em diversas direções, adotou diferentes 

discursos e instalou-se em vários segmentos sociais.

Entre alguns operadores do direito que se auto-definem “garantistas”, como 

por exemplo, os integrantes do poder judiciário como a juíza aposentada e 

ex-defensora pública do Rio de Janeiro, Drª Maria Lúcia Karam, que defen-

dem a legalização da produção, do comércio e do consumo de todos os ti-

pos de droga.  E que afirma categoricamente “A proibição das drogas é in-

constitucional”.

“A Constituição do Brasil que é a Lei máxima do país, no seu 

inciso X do artigo 5° do capitulo I diz “são invioláveis a inti-

midade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”..., 

ou seja, “o que as pessoas fazem de suas vidas é problema 

delas, inclusive usar ou não drogas é a liberdade individual”. 

No Ministério Público, alguns, como o promotor do Paraná, 

Robertson Fonseca de Azevedo, que defende que o Estado 

controle do comércio das drogas. E argumenta “se a ideia for 

descaracterizar o usuário de maconha enquanto "criminoso", 

por conta de maior aceitação social do uso da substância, reforça-se a estigma-

tização de indivíduos e grupos associados ao consumo de outras drogas proi-

bidas e com menor aceitação social (os "noiados", que fazem uso de crack; os 

"cheiradores de pó", da cocaína; os "maloqueiros" da cola de sapateiro etc.)”.

Figura 30.1: Encruzilhada
Fonte: http://carolmvsilva.blogspot.com.br



O Defensor Público Geral do Estado de São Paulo, conforme recurso extraor-

dinário n° 635.659, defende que é inconstitucional o art° 28 da Lei 11.343, 

e defende no Supremo Tribunal Federal o direito de um preso do Sistema 

Penitenciário do Estado de São Paulo, cumprindo pena de no Centro de De-

tenção Provisória de Diadema, por inúmeros crimes, a portar drogas “para 

uso” dentro da unidade prisional.Matéria que analisaremos mais a frente.

Entre os formadores de opinião, os veículos de comunicação de massa têm 

desempenhado um papel altamente questionável ao insistir em enaltecer a 

figura do bandido e depreciar o trabalho dos órgãos de segurança. 

30.2 Como a mídia tem tratado o assunto
Com a nítida intenção, de transformar o chefe de uma das mais perigo-

sas organizações criminosas do Brasil, em um simples cidadão comum com 

virtudes e qualidades, a matéria públicas da na revista Época, traz: Marcos 

Willians Herbas Camacho, conhecido sob a alcunha de “Marcola.”.

Sem aqui fazer referência a sua vida criminal ou a facção a que ele pertence, 

gostaria somente destacar alguns trechos da matéria da revista Época, 

Dotado de uma inteligência 'excepcional' Aos 35 anos, o chefão pas-

sou a metade da vida na cadeia. Gaba-se de ter devorado três mil 

volumes, uma proeza e tanto na vida de qualquer pessoa - ainda mais 

para um cidadão que terminou o ensino fundamental atrás das grades. 

Bem-educado, utiliza o que aprendeu nas leituras para convencer os 

colegas. Promotores o respeitam, policiais o temem. Criminosos o ba-

julam. As moças o veneram”... “adora menininhas” “Isolado na cadeia 

de Avaré, em São Paulo, Marcola se dedica à leitura de A Arte da Guer-

ra, obra escrita pelo filósofo chinês Sun Tzu há 2.500 anos.

Em outra matéria a evidente tentativa de desqualificar o trabalho do estado, 

mesmo quando este merece elogios. Usando a ideia de que: é sempre pos-

sível ver um lado ruim quando se quer.

Luiz Fernando da Costa, mais conhecido como Fernandinho Beira-Mar.
Sem fazer aqui referência a sua importância no mundo do crime no Brasil, 

ou suas ligações com outras organizações criminosas na América Latina, 

gostaria somente destacar a matéria da revista ISTO É.
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O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, foi 

transferido nesta quinta-feira (2) do presídio de Mossoró (RN) para o 

de Porto Velho (RO). As duas penitenciárias são de segurança máxima 

e administradas pelo Ministério da Justiça.”

“E o presidente do PFL, Jorge Bornhausen, cunhou uma nova expressão 

durante entrevista a uma rádio nesta semana: o narcoturismo. “Temos 

que acabar com o narcoturismo no País”, disse Bornhausen. Falava das 

viagens do bandido Fernandinho Beira-Mar pelo país em busca de um 

presídio seguro. Era mais uma estocada oposicionista.

Qual o papel exercido pela classe políticas?

Na ultima eleição presidencial, as drogas ganharam a cena, saindo dos bas-

tidores para o centro dos debates. Não houve sequer um candidato que 

defendesse a descriminalização ou a legalização de qualquer droga.

Tivemos episodios onde partidos politicos, como se diz na giria “mediram a 

febre da população”. O ex-presidente Fernando Hernrique Cardoso do PSDB 

fez declarações pró legalização da maconha.

Figura 30.3: Lula  na Bolívia
Fonte: http://coturnonoturno.blogspot.com.br

O Ministro da Cultura Gilberto Gil do PT, 

apresenta o livro “Drogas e Cultura: novas 

perspectivas” com patrocinio do Ministerio 

da Cultura, com textos de quase apologia ao 

uso de drogas. O Ministro do Meio Ambien-

te Carlos Minc do PV, participa da marcha da 

maconha no Rio de Janeiro. 

Em agosto de 2009 em visita a região de 

Chapare, centro produtor de cocaina na Bo-

livia e berço politico do Presidente Evo Mora-

les, o então Presidente da Repúblicas Luis Inacio Lula da Silva foi fotografado 

com um colar de coca. Ano em que a Junta Internacional de Controle de 

Entorpecentes divulgou relatório com críticas à legislação brasileira sobre 

drogas. 

Figura 30.2: FHC e a Maconha
Fonte: http://gustavopugna.blogspot.com.br
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30.3 Propostas ao novo código Penal
O Senado Federal instalou em 18 de outubro de 2011, a Comissão Especial 

de Juristas para discutir a reforma do Código Penal Brasileiro, designada 

para elaborar o anteprojeto do novo Código Penal, foi presidida pelo minis-

tro Gilson Dipp do Superior Tribunal de Justiça – STJ e teve como integrantes 

a ministra do STJ Maria Thereza de Assis Moura e os especialistas Antonio 

Nabor Areias Bulhões, Emanuel Messias de Oliveira Cacho, Gamil Foppel El 

Hireche, José Muinos Pineiro Filho (desembargador do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro) Juliana Garcia Belloque, Luiza Nagib Eluf, Marcelo André de 

Azevedo, Marcelo Leal Lima Oliveira, Marcelo Leonardo, René Ariel Dotti, 

Técio Lins e Silva e o Procurador Regional da Repúblicas Luiz Carlos Gonçal-

ves, que foi seu relator. Concluiu seus trabalhos em 18 de junho de 2012 e 

entregou formalmente ao Presidente do Senado no dia 27 de junho de 2012 

material contendo mais de trezentas paginas. 

Entre as propostas apresentadas existem aquelas que dizem respeito às dro-

gas. 

Capítulo I - Dos crimes de drogas Tráfico de drogas.

A comissão de juristas responsável pelo anteprojeto do novo Código Penal 

definiu que a proposta descriminalizará o uso de drogas. Pelo texto apro-

vado, caberá ao Poder Executivo regulamentar a quantidade de substância 

que uma pessoa poderá portar e manter sem que se considere tráfico. O 

anteprojeto será submetido ao trâmite legislativo regular após a conclusão 

dos trabalhos da comissão.

A quantidade de droga deve corresponder ao consumo médio individual 

de cada tipo de droga pelo período de cinco dias. A regulamentação dessa 

quantidade específica ficará a cargo de órgão administrativo de saúde públi-

ca, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O cultivo para 

consumo próprio também não será criminalizado.

A presunção de consumo para uso pessoal é relativa. Isso significa que, 

mesmo portando quantidade de droga menor que a regulamentar, a pessoa 

poderá ser condenada por tráfico caso se comprove, por outros elementos, 

que a substância não se destinava ao seu uso pessoal. Da mesma forma, 

quantidade superior poderá ser considerada como para consumo próprio, 

caso o acusado consiga comprovar essa destinação.

acesse o site http://jus.com.br/
revista/texto/22164/drogas-
e-a-ilegitimidade-legal-um-

retrocesso-social/2 e veja 
as propostas apresentadas 

existentes que dizem respeito às 
drogas
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Pela proposta da comissão, continua sendo crime o uso público e ostensivo 

de substâncias entorpecentes, assim como nas proximidades de escolas e na 

presença de crianças e adolescentes.

A pena para esse crime será a mesma atualmente aplicada aos usuários de 

drogas: advertência sobre os riscos do consumo, prestação de serviços à co-

munidade e comparecimento a cursos educativos.

Também continua crime a indução, instigação ou auxílio ao uso indevido de 

droga, com prisão de seis meses a dois anos. O compartilhamento de droga 

eventual e sem objetivo de lucro, com pessoa do relacionamento do agente, 

também é punível, com pena entre seis meses e um ano mais multa.

Requerimentos têm sido feitos aos presidentes da Câmara e do Senado, res-

pectivamente, pedindo que não seja permitido o trâmite do texto que trata 

da descriminalização das drogas.

Uma das permissões contidas no texto dos juristas é a plantação particular 

de maconha obedecendo apenas a uma cota a ser estabelecida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

30.4 Supremo Tribunal Federal
Tramita no Supremo Tribunal Federal - STF o recurso extraordinário 635.659 

sobre o porte de droga para consumo próprio.

O Supremo Tribunal Federal julgará o recurso sobre a constitucionalidade de 

dispositivo da Lei de Tóxicos (Lei 11.343/2006), o qual tipifica como crime 

o uso de drogas para consumo próprio. A matéria é discutida no Recurso 

Extraordinário (RE) 635659, à luz do inciso X do artigo 5º da Constituição 

Federal, que assegura o direito à intimidade e à vida privada.

No recurso de relatoria do ministro Gilmar Mendes, a Defensoria Pública de 

São Paulo questiona a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006, 

que classifica como crime o porte de entorpecentes para consumo pessoal. 

Para a requerente, o dispositivo contraria o princípio da intimidade e vida 

privada, pois a conduta de portar drogas para uso próprio não implica lesivi-

dade, princípio básico do direito penal, uma vez que não causa lesão a bens 

jurídicos alheios.

Projetos de Lei em Tramitação no 
Congresso Nacional que versam 
sobre a alteração da lei 11.343 
disponível em: http://www2.
camara.gov.br/
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A Defensoria Pública argumenta que “o porte de drogas para uso próprio 

não afronta a chamada ‘saúde pública’ (objeto jurídico do delito de tráfico 

de drogas), mas apenas, e quando muito, a saúde pessoal do próprio usuá-

rio”. No RE, a requerente questiona acórdão do Colégio Recursal do Juizado 

Especial Cível de Diadema (SP) que, com base nessa legislação, manteve a 

condenação de um usuário à pena de dois meses de prestação de serviços à 

comunidade.

Ao manifestar-se pela repercussão geral da matéria discutida no recurso, 

o ministro Gilmar Mendes destacou a relevância social e jurídica do tema. 

“Trata-se de discussão que alcança, certamente, grande número de interes-

sados, sendo necessária a manifestação desta Corte para a pacificação da 

matéria”, frisou. A decisão do STF proveniente da análise desse recurso de-

verá ser aplicada posteriormente, após o julgamento de mérito, pelas outras 

instâncias do Poder Judiciário, em casos idênticos.

Este material pode ser obtido na integra no link:

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=196670

30.5 Um exemplo de pessoa
Dizem que existiam três tipos de pessoas:

As que assistem passivamente ao que esta acontecendo;

As que reclamavam do que estava sendo feito e;

As que apesar das adversidades insistem em fazer algo.

Há alguns anos atrás, quando iniciei minha caminhada pela vida, como 

agente de prevenção, éramos poucos, nos conhecíamos pelos nomes, nos 

encontrávamos repetidas vezes nos eventos. Passado alguns anos, já éramos 

numerosos, mas, ainda nos reconhecíamos nos eventos. Hoje somos muitos, 

já não nos conhecemos nem nos reconhecemos em debates pelo Brasil a 

fora, e isso é bom e ruim.

Bom, porque somos muitos, ruim porque já não nos conhecemos nem nos 

reconhecemos. 

Urge que sejam fortalecidos os laços entre os agentes de prevenção espalha-
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dos por este país, somos nós que fazemos a diferença.

Apesar de tudo não desista, tenha como motivação aqueles que fizeram. 

Olhe para aqueles que como você, estão fazendo a diferença. Lembre-se que 

a sua conduta e sua postura diante da vida serão fatores determinantes, para 

que outros se espelhem e sigam o seu trabalho.  Muitos serão beneficiados 

pelo que você fizer. Talvez você nunca saiba quais ou quantos. Mas isso, pou-

co importa. Estes ao mudarem suas vidas, mudarão por via de consequência, 

as vidas de outras pessoas a sua volta. 

Por isto, não há valor que pague.

Há muito tempo atrás, disse Abraham Lincoln: “O homem que trabalha so-

mente pelo que recebe, não merece ser pago pelo que faz." Existe um bra-

sileiro que traduz muito bem esta frase.

Para encerrar nosso módulo Política Públicas Sobre Drogas do Curso Técnico 

em Reabilitação de Dependência Química, gostaria de apresentar um exem-

plo, um exemplo de profissional, melhor, um exemplo de cidadão. O vídeo 

esta disponível no link.:http://www.youtube.com/watch?v=3Qqlqpyiys0

&feature=related

No exercício de sua profissão, liderando o treino de classificação para a o 

Grande Premio da Bélgica de “Formula 1” na Bélgica Airton Senna depara-

-se com um acidente e faz a diferença.

Nos treinos realizados na sexta feira dia 28 de 

agosto para o grande premio da Bélgica de 1992, 

o piloto francês Erick Comas vinha com sua Ligier 

em volta rápida quando perdeu o controle e 

bateu com força na curva Blanchimont. Ao passar 

pelo acidente, o brasileiro Ayrton Senna da Silva, 

da McLaren, que também vinha em sua volta 

rápida, percebeu que o piloto estava desmaiado 

e continuava acelerando, parou o carro, desceu 

correu em direção ao acidente e encontrou o 

piloto Erick Comas desmaiado. O tricampeão de 

“Formula 1” ampara Érik até a chegada de socorro. 

Tempos depois o proprio Erick Comas em entrevista disse que Ayrton Senna 

havia salvado sua vida, no momento em que ele o socorria, Ayrton Senna 

Figura 30.4: Airton Senna
Fonte: http://www.google.com.br

e-Tec BrasilAula 30 – As últimas sobre drogas no Brasil 233



desligou o seu carro, que estava com vazamento de combustivel no motor, 

o que poderia ocasionar uma explosão.

Por estas e outras coisas do tipo, Airton Senna, até hoje,é considerado o me-

lhor piloto de Formula 1 de todos os tempos. Mesmo com alguns dos seus 

recordes batidos, mesmo assim ele é considerado o melhor piloto de todos 

os tempos. Não só pelo que fazia nas pistas, que já seria o suficiente, mas, 

especialmente pelo que era na vida. 

Muitas vezes, cumprirmos com nossas obrigações não é suficiente, às vezes, 

cumprirmos com nossas obrigações é pouco, temo que ir além. É aquele 

tempo a mais servindo de ouvido, um abraço sincero, um simples sorriso ou 

um gesto grandioso, o segredo é “SER” humano. Talvez pudéssemos tradu-

zir assim Airton Senna “da Silva” como um grandioso ser humano.   

Parabéns por mais esta etapa concluída.

Anotações
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Atividades autoinstrutivas

1. Marque a letra da sequência correta para: Empresa Privada, Esta-
do, Sociedade Civil Organizada:

a) Primeiro Setor, Segundo Setor, Terceiro Setor

b) Terceiro Setor, Primeiro Setor, Segundo Setor

c) Terceiro Setor, Segundo Setor, ONG

d) Segundo Setor, Primeiro Setor, Terceiro Setor

e) Nehuma das alternativas apresenta a sequência correta

2. O que é Política Pública?

a) Conjunto de normas que orientam práticas e respaldam os direitos dos 

indivíduos em todos os níveis e setores de uma sociedade.

b) Uma forma de distribuir ou redistribuir os bens e serviços sociais de ma-

neira a garantir um direito coletivo.

c) Ações e estratégias para atender às demandas da sociedade.

d) Todas as alternativas estão corretas.

e) Nenhuma das alternativas estão corretas.

3. O que se quer dizer  com “responsabilidade compartilhada?” 

a) Que cabe apenas ao governo a responsabilidade pela formulação de  

uma política sobre drogas.

b) Que cabe apenas a comunidade a responsabilidade pela formulação de 

uma política sobre drogas.

c) A responsabilidade pela formulação de uma política sobre drogas é divi-

dida por todos os setores da sociedade.

d) Cabe apenas ao cidadão a responsabilidade por uma política sobre drogas.

e) Cabe apenas às empresas e às ONGs a responsabilidade por uma política 

sobre drogas.



4. Marque se verdadeiro ou falsa as seguintes afirmações e marque 
a sequência correta:

 – A formulação de uma Política Pública envolve a participação de diver-

sos atores. 

 – O Cidadão também pode participar da formulação de uma Política 

Pública, por exemplo, através de abaixo-assinados. 

 – Na formulação de uma Política Pública não participa órgãos governa-

mentais. 

a) V;V;F

b) F;V;V

c) F;F;F

d) V;F;V

e) V;V;V

5. Cite as principais dimensões do fenômeno das drogas dentro de 
um enfoque multifatorial:

a) A principal dimensão é a que eu adoto, a partir da minha formação pro-

fissional

b) Somente duas: a Biológica e a Psicológica

c) Unicamente a visão Médica é a correta

d) Pelo menos quatro dimensões devem ser levada em conta: Biológica, 

Psicológica, Social e Espiritual

e) Somente a visão Espiritual deve ser considerada

6. Refletindo sobre o mito do Leito de Procusto e a visão multifa-
torial da dependência química, porque é importante desenvolver 
diferentes tipos de abordagem numa política pública de atenção 
ao  dependente químico?

a) Porque todos são iguais perante a lei.

b) Porque as pessoas são diferentes e as variáveis que causaram a doença 

são múltiplas e em graus variados para cada pessoa

c) O correto é um tratamento padrão para todos
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d) Não há necessidade de criar diversas alternativas de tratamento e sim 

investir no modelo que eu acredito, corrigindo eventuais falhas.

e) Nenhuma das respostas acima

7. Devemos estar conscientes da necessidade de se construir ações 
e estratégias para diversos problemas causados pelas drogas. Das 
políticas abaixo qual a que mais progrediu e apresenta os melho-
res resultados?

a) Restrição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos

b) Lei Seca

c) Tabagismo

d) Enfrentamento do Crack

e) Prevenção das drogas nas escolas

8. Qual das frases abaixo representa uma característica presente em 
uma Política Pública?

a) Ações individuais para a solução de problemas causados pelas drogas

b) Ações voluntárias, sem planejamento e com recursos privados

c) Utilização de recursos públicos para resolver um problema individual e 

privado

d) Ações de pessoas sem o envolvimento do Governo e utilização de recur-

sos públicos

e) Conjunto de estratégias, de ações, de normas e de regulamentações 

para a superação de um problema coletivo, com a utilização de recursos 

públicos.

9. As Drogas sempre existiram na cultura humana, existem registros 
com mais de dez mil anos sobre a existência e o consumo destas, 
porem nos tempos atuais estas ganharam novas características, 
entre elas:

a) Mudanças drásticas ocorreram na forma, intensidade e frequência, com 

que as pessoas usam drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. 
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b) As substancias estão cada vez mais acessíveis em maior número e toxi-

cidade 

c) Os valores sociais e a aceitação social vem se alterando.

d) Os valores envolvidos no comércio das drogas, legais e ilegais, envolve 

cifras astronômicos

e) Todas as alternativas estão corretas.

10. Na Políticas Nacional sobre Drogas o seu quinto eixo é o de estu-
dos, pesquisas e avaliações. As pesquisas são essenciais  para a 
formulação das políticas públicas.O Brasil dispõe de institutos que 
analisam os mais variados aspectos da sociedade brasileira, qual 
destes tem como missão o estudo da questão das drogas? 

a) FAPESP

b) IPEA

c) IBGE

d) IPARDES

e) CEBRID 

11. Qual dessas pesquisas foi realizada pelo Centro Brasileiro de In-
formações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID com estudantes ?

a) Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas entre crianças e adoles-

centes em situação de rua nas 27 capitais brasileiras – 2003

b) I Levantamento Domiciliar Sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil 

– 2001

c) II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil 

– 2005

d) Levantamento sobre o consumo de drogas na America do Sul

e) V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotrópicas en-

tre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensi-

no nas 27 Capitais Brasileiras – 2004
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12. A lei 11.343 de 23 de agosto de 2006, apresenta como principais 
aspectos: 

a) instituir o Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas, estando 

este em alinhamento com a Política Nacional Sobre Drogas e em conso-

nância com os compromissos internacionais do país.

b) separar o usuário e o dependente, em definitivo, da figura do traficante, 

colocando-os em capítulos e foros diferentes.

c) não descriminalizar nem despenalizar qualquer tipo de droga e conside-

rando o uso e o porte como sendo crime, mas trocando a pena de prisão 

por penas alternativas. 

d) fato de pela primeira vez, a legislação sobre drogas, destacar a importân-

cia da prevenção, falando em equilíbrio das atividades, não sendo mais a 

prioridade a redução da oferta.

e) Todas as alternativas estão corretas.

13. As drogas no Brasil, não são classificadas pela polícia ou pela jus-
tiça, tanto as atualizações das Listas "AMARELA" (Entorpecentes 
de Controle Internacional), "VERDE" (Psicotrópicos de Controle In-
ternacional) e "VERMELHA" (Precursores e Insumos Químicos de 
Controle Internacional) das Convenções da Organização das Na-
ções Unidas, das quais o Brasil é signatário, como as listas que 
classificam as drogas nas seguintes categorias no Brasil: Prescritas, 
Controladas e Proscritas, cabe a:

a) SENAD

b) Conselho Federal de Farmácia

c) Ministério da Defesa

d) Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Mi-

nistério da Saúde 

e) Ao Gabinete da Presidência
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14. Fazem parte do Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Dro-
gas – SISNAD:

a) FUNAD, INTERPOL

b) CONAD, SUAS

c) OBID, UNODC

d) CONAD, OBID, FUNAD

e) FUNAD, BOPE

15. Os Conselhos de Políticas Sobre Drogas atuam como gestores e 
articuladores da política pública sobre a temática das drogas, prin-
cipalmente com as demais políticas setoriais. Marque a resposta 
mais correta:   

a) A instituição de conselhos como instrumentos de controle da administra-

ção pública sinaliza para a complementaridade das democracias repre-

sentativa e participativa.

b) Os Conselhos são uma forma democrática de controle social. Fazer valer 

esse canal de participação é tarefa de cada cidadão.

c) A constituição do estado democrático de direito está diretamente ligada 

ao controle da ação governamental, especialmente no que se refere à 

adoção de políticas públicas e gestão dos recursos públicos.

d) Os conselhos de políticas são instituições hibridas (estado e sociedade 

civil) e que tem tido importante papel na formação das agendas políticas, 

especialmente as locais.

e) Todas as alternativas estão corretas.

16. Uma característica importante da forma como foi construída a Re-
solução nº03/GSIPR/CH/CONAD de 27/10/05 é:

a) Ter sido construída por um grupo de especialista da SENAD

b) Ter sido uma cópia adaptada de uma política sobre drogas dos Estados 

Unidos
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c) Ter sido produto de um amplo debate, envolvendo diversos atores da 

sociedade brasileira

d) Ter sido construída por um grupo interministerial: Saúde, Justiça e Segurança

e) Nenhuma alternativa estão correta.

17. A prevenção é um dos cinco eixos da Política Nacional Sobre Dro-
gas, no entanto é um dos eixos _______________ por parte dos 
Gestores Governamentais e também pela sociedade em geral

a) mais valorizados

b) de maior investimento

c) mais negligenciados

d) provisório

e) Nenhuma alternativa estão correta.

18. O Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD tem o 
foco principal na abordagem de temas sobre a valorização à vida e 
na tomada de decisões ao não uso de drogas e ações geradoras de 
violência. As lições do PROERD ensinam as crianças e adolescentes 
a reforçarem a autoestima, lidar com as tensões, resistir às pres-
sões dos companheiros e da mídia, além de desenvolver conceitos 
de cidadania.

 O Proerd é um exemplo de uma política pública de prevenção_________

a) Secundária

b) Terciária

c) Particular

d) Primária

e) De drogas.
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19. Quando falamos em redução da oferta, estamos falando em redução 
do acesso às drogas. Mas, deveríamos associar a redução da oferta de 
drogas, ao incremento na oferta de alternativas. Alternativas a aque-
les que cultivam drogas, aos que vendem drogas e aos que as usam. O 
plantio de drogas alimenta-se da instabilidade, da corrupção e de “go-
vernança ruim”. Portanto, é necessário restaurar e fortalecer o Estado 
Democrático de Direito. É preciso trabalhar mais a prevenção, para se 
reduzir a demanda por substâncias psicoativa, bem como incrementar 
os cuidados com tratamento para auxiliar os usuários a se afastarem 
do consumo de drogas. Marque a ação típica de redução da oferta:

a) Centros de atenção aos usuários

b) Campanhas publicitárias

c) Ações de inteligência para desbaratamento de quadrilhas de traficante

d) Criação de CAPS ad

e) Prevenção das drogas nas escolas

20. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a 
resposta certa:

a) 6;4;5;3;2;1;7

b) 5;3;2;1;7;6;4

c) 4;6;7;3;1;2;5

d) 7;2;3;1;6;5;4

e) 3;5;7;4;2;1;6

1. Universalidade
(   ) garantir a participação da comunidade.

2. Integralidade (   )  Ver a pessoa e suas demandas de saúde de forma 
completa

3. Igualdade
(   )  atender a todos os cidadãos independente de cor, raça, 

etnia, gênero, orientação sexual sem qualquer preconcei-
to e privilégio. 

4. Hierarquização (   ) Atender todas as pessoas que dele necessitem 

5. Equidade (   )  implantar os serviços de saúde perto de onde as pessoas 
moram sob a gestão municipal e estadual

6. Descentralização
(   )  prestar assistência igualmente a todas as pessoas, 

independentemente de quaisquer condições das pessoas 
e da demanda.

7. Participação social (   )  organizar os serviços de saúde evitando oferecer diferen-
tes ações e unidades para um mesmo objetivo
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21. Marque a resposta correta: Os Direitos Humanos são ____________

a) divinos, criados diretamente por Deus

b) uma construção cultural da Humanidade, feita através de muitas lutas sociais

c) uma construção de um conjunto de grandes juristas

d) a realização de um grande pensador grego

e) nenhuma das respostas acima

22. Para um bom funcionamento de um conselho é indicado que ele 
tenha paridade na sua composição, isto é:

a) Que tenha mais representantes do segmento governamental

b) Que tenha mais representantes do segmento não-governamental

c) Que tenha o mesmo número de representantes do segmento governa-

mental e do segmento não-governamental

d) Não tem importância a igualdade entre o número de representante dos  

diferentes segmentos

e) A composição ideal é de 60% representantes do segmento governamental

23. De que forma um Conselho de Políticas Sobre Drogas pode ajudar 
na construção de uma política pública para os problemas causados 
pelo uso de drogas numa comunidade? Marque com V as verda-
deiras e com F as falsas:

 (   )  Permite que diversos atores envolvidos no problema possam discutir 

as melhores ações a serem desenvolvidas e as prioridades.

 (   ) Na realidade atrapalha, são muitos palpites e nenhuma ação.

 (   )  Facilita a articulação dos vários órgãos do governo e organizações 

da comunidade para o planejamento e ação mais integrada, usando 

melhor os recursos da comunidade.

 (   ) Auxilia na fiscalização e cobrança das ações a serem desenvolvidas.

 (   )  Não facilitando a construção de uma responsabilidade compartilhada 

por todos do problema
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a) V;V;F;V;F

b) F;V;V;F;V

c) F;F;F:V;V

d) V;F;V;V;F

e) V;V;V;F;F

24. Marque a letra que completa a frase: “Em um trabalho em Rede 
__________________ e ___________________ são dois princípios fun-
damentais.”

a) “cada um por si” e “Deus por todos”

b) Responsabilidade e Conversa

c) Centralidade e Discurso Eficaz

d) Responsabilidade Compartilhada e Diálogo

e) Nenhuma das alternativas acima.

25. Assinale os itens comuns ao Consumo de Drogas e a Droga do 
Consumo, e marque a resposta correta:

I. Impulsividade

II. Não tem, pois não se tem nada de comum entre consumir drogas e o 

consumismo

III. Ilusão de satisfazer uma necessidade através de outro objeto

IV. Produzem soluções definitivas

V. Garantia ilusória contra o mal-estar da finitude

a) III;IV; V

b) I, II.; III

c) III; IV

d) I;III;V

e) II;IV;V
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26. O cinema pode influenciar e provocar mudanças de comportamen-
to, inclusive em relação as atitudes e valores da sociedade frente 
ao tema drogas? Marque a mais correta:

a) nunca afeta

b) sempre afeta negativamente

c) existe esta possibilidade de mudança, podendo ser positiva ou negativa 

d) não acontece, pois as pessoas são educadas a serem criticas as mensa-

gens subliminares

e) Nenhuma das alternativas acima.

27. No caso das drogas legais, é visível o grande investimento da pro-
paganda, utilizando inúmeras pesquisas, técnicas e estratégias 
para se aumentar o consumo destas substâncias, criando necessi-
dades irreais e desejos artificiais.

 As três maiores indústrias de drogas licitas a investir na propaganda são:

a) Cosméticos, Produtos de Limpeza e Rações 

b) Medicamentos, Tabaco e Álcool 

c) Alimentos, Agrotóxicos e Refrigerantes

d) Automobilística, Sucos e Cinematográfica

e) Nenhuma das alternativas acima.

28. Marque a resposta correta:  O Programa de Controle do Tabaco 
pode ser citado como um caso de uma políticas públicas de sucesso, 
apesar de enfrentar ainda grandes desafios:

a) Já ter conseguido a assinatura de uma regulamenação a nível mundial, a 

Convenção Quadro de Controle do Tabaco

b) Ter diminuido, no Brasil, o percentual das pessoas de 15 anos ou mais de 

idade que fumam algum produto derivado do tabaco

c) Ter proibido a propaganda do cigarro na TV

d) Ter instituido os ambientes livres do tabaco

e) Todas as alternativas estão corretas
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29. Os princípios: a) Os problemas relacionados ao álcool são o resul-
tado de um sistema complexo chamado comunidade; b) Histori-
camente os programas de prevenção tendem a buscar soluções 
únicas, e acabam obtendo impacto transitório; c) Sem uma mu-
dança no sistema que produz os problemas é pouco provável que 
tenhamos resultados permanentes. São princípios do modelo de 
intervenção:

a) Modelo Compartilhado

b) Modelo sistêmico Comunitário de Holder.

c) Modelo direcionado de Holmer

d) Modelo Aleatório

e) Nenhuma das alternativas acima.

30. Em relação ao debate sobre a descriminalização das dro-
gas, marque os argumentos que são proibicionista (P) e os 
antiproibicionista(AP), independente se você concorda ou não:

 (   )  Reprimir os usuários e os viciados consome dinheiro público, que 

poderia ser aplicado em outras áreas.

 (   )  Os crimes relacionados às drogas: furto, roubo, tráfico entre outros, 

não acabam quando portar drogas deixa de ser crime, 

 (   )  A proibição tem funcionado como um freio social, a liberação ao con-

trario tem funcionado como um incentivo, os dados epidemiológicos 

demonstram que as drogas mais utilizadas são as lícitas. Um bom 

exemplo é o álcool.

 (   )  O mercado de drogas é comandado pela demanda e milhões de 

pessoas demandam drogas atualmente ilegais. Se a produção, supri-

mento e uso de algumas drogas são criminalizados, cria-se um vazio 

que é preenchido pelo crime organizado.

a) P;AP;AP;P

b) P;P;P;AP

c) AP;AP;P:AP
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d) AP;P;AP;P

e) Nenhuma das alternativas acima.

31. Assinale quais são as características de um movimento social:

a) ações coletivas

b) visam sempre apoiar o interesse dos governantes

c) apresenta uma solidariedade entre os diverso atores sociais participantes

d) não apresentam um objetivo comum

e) envolve diferentes atores sociais

 Marque a resposta certa:

a) I; II; I

b) I;II;III;IV;V

c) II;IV;V

d) I;III;V

e) III;IV;V

32. A questão da criminalização ou não das drogas, seja a produção, o 
comércio, a posse, o uso, a apologia de seu consumo esta em meio 
a intenso debate, portanto mudanças na legislação podem ocorer 
entre o perioda em que a apostila foi produzida e o momento em 
que você a lê, isto é:

a) nunca acontecerá mudanças deste tipo na legislação brasileira

b) a Constituição Brasileira não permite

c) existe esta possibilidade de mudança, podendo ser positiva ou negativa 

d) a sociedade  não permitirá

e) Nenhuma das alternativas acima.
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33. A política nacional sobre as drogas, dentro de uma visão integral 
e sistêmica, se organiza em cinco eixos. Marque a resposta certa: 

a) Estudos, Pesquisas e Avaliações; Prevenção; Legalização das drogas; Tra-

tamento, Recuperação e Reinserção Social, Redução de Danos

b) Tratamento, Recuperação e Reinserção Social; Redução da Oferta; Estu-

dos, Pesquisas e Avaliações; Prevenção; Inovação 

c) Prevenção; Tratamento, Recuperação e Reinserção Social; Redução de 

Danos Sociais e à Saúde; Redução da Oferta; Estudos, Pesquisas e Ava-

liações.

d) Redução da Oferta; Estudos, Pesquisas e Avaliações; Prevenção; 

Legalização das drogas; Tratamento, Recuperação e Reinserção Social

e) Nenhuma das alternativas acima.

34. Movimento Social é um conjunto de ações, com variadas estraté-
gias, tendo um determinado objetivo comum e desenvolvidas por 
diferentes atores. Em relação a um Movimento de enfrentamento 
do desafio das drogas em nossas comunidades, que ações podem 
ser desenvolvidas: 

a) Incentivar a implantação de Conselhos Municipais sobre Drogas, onde 

ainda não exista.

b) Colaborar com campanhas pelo respeito às leis de restrições de venda de 

produtos psicoativos a menores de 18 anos.

c) Incentivar e auxiliar na formação de uma Rede de atenção, Prevenção e 

Reabilitação na sua comunidade

d) Participar dos Conselhos Municipais sobre Drogas

e) Todas as acima.

35. A Lei 11.705/2008 prevê a fiscalização e o controle do consumo de 
bebidas alcoólicas entre motoristas. Por que tem sido equivocada-
mente chamada de “LEI SECA”?

a) porque ela realmente proíbe as pessoas de beberem bebidas alcoólicas

b) porque o objetivo da lei é de realmente impedir das pessoas se divertirem 
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c) porque ela não proíbe as pessoas de beberem, como na época da famosa 

Lei Seca nos Estados Unidos, apenas restringe o comportamento de diri-

gir se o motorista bebeu bebida alcoólica

d) porque alguns querem ajudar, associando a Lei Seca americana do início 

do século passado, retratado em muitos filmes

e) porque querem deixar a imagem da lei mais agradável, estimulando o 

apoio dos produtores de bebidas.

36. Qual a droga que mais provoca mortes?

a) Cocaína

b) Lança-Perfume

c) Maconha

d) Álcool

e) Crac

37. O tratado internacional chamado Convenção-Quadro para o Con-
trole do Tabaco- CQCT assinado em maio de 1999, foi: 

a) feito pela indústria tabagista para divulgar as vantagens de se consumir 

o tabaco controlado

b) feito pelos produtores de Tabaco para melhorar a qualidade do produto

c) um documento assinado que não tem importância maior para o desen-

volvimento de uma política pública em relação ao tabagismo

d) o primeiro tratado internacional de saúde pública da história da humani-

dade, negociado sob os auspícios da OMS.

e) Nenhuma das alternativas acima.

38. Marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas e assi-
nale a resposta certa:

 O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em 
todo o mundo. É responsável por cinco milhões de mortes ao ano 
no mundo.
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 O tabaco é o único produto legal que causa a morte da metade 
de seus usuários regulares. Isto significa que de 1,2 bilhões de 
fumantes no mundo, 600 milhões vão morrer prematuramente 
por causa do cigarro.

 O tabaco gera mais recursos através da atividade econômica que 
gera, do que prejuízos

 O tabagismo está relacionado 90% das mortes por câncer de pul-
mão; 25% das mortes por doença de coronária (infarto do miocár-
dio); 

 O tabagismo está relacionado a 30% das mortes por câncer (boca, 
laringe, bexiga, etc.); 85% das mortes por doença pulmonar obs-
trutiva crônica (bronquite e enfisema);

a) V;V;V;V;F;

b) F;V;V;F;V

c) F;F;F:V;V

d) V;F;V;F;F

e) V;V;F;V;V

39. No curso você pode compreender que as drogas, também se 
transformaram em um produto  ______________, seguindo as 
regras de uma sociedade de consumo e do comércio. Alem 
do que o ato de consumir, tão valorizado na sociedade atual, 
pode  se transformar em um ato de ________________Vimos que 
as campanhas de marketing trabalham valores e atitudes que 
reforçam o comportamento de _______________, também acabam 
reforçando a atitude de consumir substancias psicoativas.

 Assinale a resposta que melhor completa o conteúdo visto no curso:

a) essencial; de liberdade, crítica

b) novo; de independência; irresponsabilidade

c) neutro; dependência; ilusão

d) comercial de consumo; drogadição; consumir

e) essencial; rebeldia; consumir
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40. As Redes Sociais tem como objetivos principais, entre outros:

a) Favorecer o estabelecimento de vínculos positivos, por meio da interação 

entre os indivíduos;

b) Oportunizar um espaço para reflexão, troca de experiências e busca de 

soluções para problemas comuns;

c) Estimular o exercício da solidariedade e da cidadania;

d) Mobilizar pessoas, grupos e instituições para utilização de recursos exis-

tentes na própria comunidade;

e) Toda as respostas acima são verdadeiras

41. A meta na reabilitação de um dependente químico é bem maior 
do que a de ele só parar de usar drogas. Esta deve ser mais ampla, 
isto é, deve ter o objetivo de: 

a) que ele fique rico

b) que ele volte ao seu emprego 

c) que ele resgate a sua Cidadania e passe a ser um sujeito de direitos e 

deveres, um Ser ativo na sociedade. 

d) que ele ganhe na loteria

e) que ele apareça na TV

42. “A diferença compreendida como formadora da diversidade 
humana é importante, enriquece a vida humana e traz a 
singularidade de cada ser. Mas a transformação das diferenças 
de gênero, raça/etnia, deficiência e orientação sexual, entre 
outras, em desigualdades são construções históricas criadas pela 
humanidade ao longo de sua história de uso do poder”, este 
trecho da apostila significa:

a) já que as pessoas são diferentes é natural as desigualdade entre as pessoas 

b) que as desigualdades fazem parte da natureza e as pessoas nada podem fazer

c) que o bom seria que não houvesse diferenças, que todos fossem exata-

mente iguais
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d) que as diferenças entre as pessoas não justifica a desigualdade de direitos 

entre elas

e) Nenhuma das alternativas acima.

43. Segundo o diretor executivo do Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC), Yury Fedotov, enfrentar o crime organi-
zado transnacional e as drogas ilícitas deve ser parte integral da 
agenda de desenvolvimento, disse que existe um reconhecimento 
cada vez maior de que o crime organizado e as drogas ilícitas im-
pedem a consecução dessas metas dos Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio. Isto significa que:

a) na realidade o problema é só individual

b) o problema das drogas é diferente em cada país e cabe a estes encontrar 

as sua soluções

c) o problema das drogas na realidade é uma questão só da Saúde

d) que a questão das drogas afeta a agenda de desenvolvimento e o cum-

primento das metas estabelecida no ODM- Objetivos de Desenvolvimen-

to do Milênio, estabelecida pela ONU

e) que as drogas apenas afetam as questões de segurança interna dos países

44. Marque a questão que não é um dos Pressupostos da Política 
Nacional Sobre Drogas

a) Tratar de forma igualitária, sem discriminação, as pessoas usuárias ou 

dependentes de drogas lícitas ou ilícitas.

b) Buscar a conscientização do usuário e da sociedade em geral de que o 

uso de drogas ilícitas alimenta as atividades e organizações criminosas 

que têm, no narcotráfico, sua principal fonte de recursos financeiros.

c) Legalizar a produção, comércio e o consumo das drogas para combater 

a violência

d) Priorizar a prevenção do uso indevido de drogas, por ser a intervenção 

mais eficaz e de menor custo para a sociedade.

e) Não confundir as estratégias de redução de danos como incentivo ao uso 

indevido de drogas, pois se trata de uma estratégia de prevenção.
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45. Marque a questão correta:

a) A Lei 6.368/76 tinha como objetivo central, “as drogas”, 

b) A Lei 11.343/06 está centrada nas pessoas, distinguindo-as: usuários, 

dependentes de traficantes, associados e financiadores, atribuindo-lhes 

pesos e valores diferentes. 

c) Somente no início do século retrasado (1900) é que iniciaram as pri-

meiras tentativas de controle do consumo e do tráfico de drogas a nível 

internacional.

d) Todas as acima são verdadeiras.

e) Todas as alternativas estão corretas.

46. Marque a resposta correta em relação à Políticas Públicas Sobre 
Drogas:

a) políticas são um conjunto de estratégia e ações

b) públicas , isto é, são da ordem do coletivo, para alem do foco individual 

e com envolvimento de recursos públicos

c) sobre as drogas, tem que envolve as legais e as ilegais

d) Todas as acima estão corretas

e) Todas  as acima estão erradas

47. Quando houve a homologação da Política Nacional Antidrogas – 
PNAD?

a) Na Assembléia Geral das Nações Unidas de 1998.

b) Em dezembro de 2001, no II Fórum Nacional Antidrogas

c) Em 2003, no seminário “Novos Cenários para a Política Nacional Anti-

drogas,”

d) No Seminário Internacional de Políticas Sobre Drogas de 2004

e) No I Fórum Nacional Antidrogas que ocorreu em Brasília em novembro  

de 1998
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48. Dos exemplos de redes sociais abaixo, qual é a de maior nível de 
formalidade:

a) relação de amigos da escola

b) rede dos frequentadores da igreja do bairro

c) grupo no facebook ou Orkut

d) rede de supermercados

e) Sistema Único de Saúde- SUS

49. Qual é o elemento mais forte numa ação de Prevenção ao consumo 
de Drogas?

a) O planejamento 

b) O exemplo

c) As informações corretas

d) O amedrontar

e) O aconselhar

50. Quais os fatores determinantes para que os outros se espelhem 
em você e sigam o seu trabalho?

a) simpatia e carisma 

b) alegria e entusiasmo

c) conduta e postura

d) rapidez e agilidade

e) nenhuma das anteriores
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bassy / First Secretary NAS Director.

Em reconhecimento a colaboração com o Governo Norte Americano no 

combate as drogas.

Contatos: (41) 9193 9960

e-mail:  jdavis@pop.com.br
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