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RESUMO  
O presente artigo propõe-se a debater a construção das políticas sociais 
sobre drogas no Brasil dentro em uma perspectiva histórico-analítica. E, 
suas determinações a partir a teoria social crítica, apontando sua relação 
com a consolidação do capitalismo. Aborda a construção recente das 
políticas sociais sobre drogas no Brasil, apontando suas particularidades 
considerando o contexto de afirmação e retirada de direitos em curso 
no país. Por fim, traz as considerações finais do debate proposto. 
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ABSTRACT 
This article proposes to discuss the construction of social policies on 
drugs in Brazil from a historical-analytical perspective. And, its 
determinations from the critical social theory, pointing out its 
relationship with the consolidation of capitalism. It addresses the recent 
construction of social policies on drugs in Brazil, pointing out their 
particularities considering the context of affirmation and withdrawal of 
rights in progress in the country. Finally, it brings the final considerations 
of the proposed debate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para se debater a construção das políticas sociais sobre drogas é necessário localizá-lo 

em uma perspectiva histórica da formação do Estado, que no Brasil emergiu centrado na 

exploração da terra, na escravidão da população negra e no extermínio da vida e cultura dos 

povos originários. E, suas instituições e políticas sociais e econômicas carregam essa nefasta 

herança, sendo a nomeada Guerra às Drogas uma das principais responsáveis pela 

criminalização de pobreza e encarceramento em massa em curso no país. 

Há também a necessidade de localizar esse debate a partir da compreensão do lugar 

ocupado pelas políticas sociais sobre drogas, enquanto políticas de controle de minorias, que 

se constituíram ao longo do século XX, com a emergência do capitalismo em escala global, 

encontrando no proibicionismo a justificativa para criminalização de determinadas populações. 

E, a política de segurança pública desenhada no país constitui-se sobre essas bases, sendo uma 

das mais repressivas do mundo, pois propõe, a partir da violência, conter latentes expressões 

da questão social. 

As políticas sociais sobre drogas ocupam também um lugar contraditório, pois se situam 

não somente no campo da segurança pública, mas também é o uso abusivo de substâncias 

psicoativas uma importante problemática no campo da saúde pública, que no Brasil é agravada 

pela vulnerabilidade social oriunda de sua inserção periférica no processo de acumulação 

capitalista.  

As políticas de saúde aqui formuladas, são resultados da luta de classes, sendo Política 

do Ministério da Saúde para Atenção Integral ao Usuário de Álcool e outras Drogas (BRASIL, 

2004), que emprega a diretriz de trabalho da redução de danos, uma de suas expressões. E, o 

redirecionamento da nova política de drogas (BRASIL, 2019), aponta a emergência do 

neoconservadorismo no país, com a destinação de recursos públicos para instituições 

filantrópicas de cunho moral e religioso, as chamadas comunidades terapêuticas.  

Este artigo é fruto das reflexões oriundas da pesquisa de doutorado em andamento, e 

centra sua discussão na constituição das atuais políticas sociais sobre drogas no Brasil, 

apontando suas particularidades considerando o contexto de afirmação e retirada de direitos 

em curso no país.  

 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2849 

2 A LEI DE DROGAS BRASILEIRA E O ENCARCERAMENTO EM MASSA 

 

No Brasil, as legislações sobre drogas surgem no início do século XX com a ascensão do 

proibicionismo, e, é apenas em 2006 o uso de drogas deixa de acarretar pena de privação de 

liberdade por meio da Lei 11.343, que não descriminaliza nem despenaliza o uso ou porte de 

qualquer SPA. Tal legislação estabelece penas restritivas de direitos que variam da advertência 

sobre o efeito das drogas e o comparecimento à programa ou curso educativo até a prestação 

de serviço comunitário. De acordo com Bolzan (2016, p. 75),  

 
Durante o século XX, as legislações brasileiras sobre drogas foram baseadas numa 
perspectiva higienista com relação à saúde pública e apoiada de um forte aparato 
repressivo. A partir da influência da Convenção Única de entorpecentes da ONU, em 
1961, o Brasil se comprometeu a lutar contra as drogas, com punição para produtores, 
vendedores e consumidores de substâncias. No período ditatorial (1964-1985), foi 
adotado o modelo de linha bélica para o combate através da Lei de Segurança 
Nacional, em que equiparava os traficantes “subversivos”, considerados inimigos do 
regime militar, o que resultou no estereótipo do traficante como inimigo interno.  

 

A Lei 11.343 institui o Sistema Nacional de Política Sobre Drogas (SISNAD) que 

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

e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao 

tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências” (BRASIL, 2006 a, p. 1). Apesar 

de excluir a pena de privação de liberdade no que se refere ao uso de drogas, não o 

descriminaliza nem despenaliza.  

Nessa legislação os critérios de definição entre usuário ou traficante não foram 

estabelecidos objetivamente, ficando a cargo da autoridade presente no flagrante determinar 

se a droga se destinava a consumo pessoal ou ao comércio. E ao juiz, que atende à natureza e 

à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, 

e às circunstâncias sociais e pessoais. De acordo com Engstrom et al. (2017, p. 1461), 

 
A Lei 11.343 extinguiu a pena de prisão no caso de posse de substâncias ilícitas para 
uso próprio, mantendo, porém, a proibição do uso com sanções distinguindo o usuário 
do traficante e deu ênfase a ações de prevenção, tratamento e reinserção social. No 
entanto, essa lei deixou como lacuna a não descriminação de parâmetros precisos de 
diferenciação, entre usuário e traficante, abrindo brechas para interpretações quanto 
ao tipo de usuário, o que na prática aumentou o encarceramento por porte de drogas.  
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 Além de ampliar a pena de privação de liberdade para o tráfico de drogas e classificá-lo 

como crime hediondo, a ausência de discricionariedade para usuários e traficantes influenciou 

diretamente no encarceramento em massa em curso no país. Para Borges (2018, p. 66),  

 
A guerra às drogas, na verdade, abre uma era de criminalização, militarização e 
punitivismo sem precedentes. É fundamental desmistificar o mercado das drogas e 
discutir que este mercado, na ilegalidade, vulnerabiliza vidas, estabelece uma 
dinâmica policial de maior insegurança nas comunidades afetadas e, inclusive ameaça 
instituições e a própria democracia, já que para funcionar demandam um amplo nível 
de corrupção.  

 

A autora aponta que é a Guerra às Drogas que sustenta o discurso para a legitimação da 

ação genocida do Estado. Também, é a Lei 11.343/2006 um dos principais argumentos de 

legitimação do superencarceramento: 

 
Em 1990, a população prisional no Brasil tinha pouco mais de 90 mil pessoas. Na 
análise histórica, chegando ao mais de 726 mil, hoje temos um aumento em 707% de 
pessoas encarceradas. O crescimento abrupto acontece, exatamente, após 2006 com 
a aprovação da Lei de Drogas. De 1990 a 2005, o crescimento da população prisional 
era de cerca de 270 mil em 15 anos. De 2006 até 2016, pela fonte de dados que tenho 
utilizado, ou seja, 8 anos, o aumento foi de 300 mil pessoas. (BORGES, 2018, p. 18),  

 

Como aponta Bolzan (2016, p. 78), a partir desses dados que observa-se o exponencial 

aumento da população privada de liberdade no sistema prisional a partir da mudança da Lei de 

Drogas de 2006, sendo possível identificar os impactos que os desdobramentos dessa lei tem 

acarretado. Mesmo que o consumo e a venda de SPAs ilícitas estejam disseminados em toda a 

nossa sociedade, a política de repressão tem atingido a classe social periférica. Nesse sentido, 

 
[…] tanto o consumo como o proibicionismo com relação às drogas estão 
intrinsecamente relacionados às transformações econômicas e ao processo de 
crescimento industrial, adquirindo novas significações na sociedade capitalista, 
atrelado a lógica de mercado e ao desenvolvimento do comércio de mercadorias. 
(BOLZAN, 2016, p. 67), 

 

Ferrugem (2019) aponta que a relação entre a política de drogas e o racismo é pouco 

debatida, no entanto, a criminalização de negras e negros é visível e mensurável. Segundo a 

autora, essa legislação está longe de representar um avanço por não pautar o debate do 

racismo, que, ao diferenciar usuários de traficantes, tem sido eficaz na criminalização de 

homens e mulheres negros e pobres, pois enquanto pessoas brancas são associadas a usuárias, 

pessoas negras são associadas a traficantes. 
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Isso se deve ao fato de a interpretação quase sempre ficar a critério do policial que 
executa a prisão. O mesmo agente que prende, responde como testemunha, na 
grande maioria dos casos. Ou seja, testemunha o trabalho realizado por ele. O sistema 
penal ratifica o flagrante. As características de seletividade de raça e classe social 
sempre acompanharam as políticas de justiça no Brasil. (FERRUGEM, 2019, p. 112) 

  

No Brasil, o proibicionismo é marcado pela violência na resolução dos conflitos ligados 

ao tráfico e pela exclusão social em níveis alarmantes, e seus efeitos perversos são visíveis nas 

prisões que estão superlotadas. Assim, a lógica proibicionista opera como estratégia de controle 

de populações vulnerabilizadas. 

No entanto, para além da problemática relacionada a segurança pública o uso e abuso 

de SPA’s no Brasil se constitui também enquanto uma importante problemática no campo da 

saúde pública, que demanda a construção de políticas sociais. Políticas essas que se situam no 

campo da contradição, a qual será abordada no próximo tópico. 

 

3 AS CONTRADITÓRIAS POLÍTICAS SOCIAIS SOBRE DROGAS NO BRASIL  

 

Pereira (2000) aponta que as políticas sociais são balizadas pelas necessidades humanas 

básicas, que se referem às exigências primordiais para a vida material e subjetiva de todo ser 

humano, que devem ser garantidas independente de raça, etnia, cultura ou religião. No 

entanto, de acordo com Behring e Boschetti (2008) a constituição do capitalismo e da proteção 

social no Brasil ocorreu de maneira diferenciada dos países que foram o berço da Revolução 

Industrial.  

Inserido no sistema capitalista enquanto um país periférico de economia dependente, 

tanto a sua formação social, quanto econômica e política, desde a colonização, passando pelo 

império escravista, pela formação da república e pela urbanização do país, se dão em um 

contexto de subserviência aos capitais internacionais e se direcionam política e 

economicamente de acordo com interesses externos (BEHRING; BOSCHETTI, 2008).  

Paiva, Rocha e Carraro (2010) definem a política social como as modalidades de 

intervenção do Estado âmbito dos conflitos que envolvem a produção e reprodução das 

relações sociais. Nesse sentido, com a consolidação do modo de produção capitalista a política 

social emerge como um produto próprio da sociedade liberal-burguesa, que tem por finalidade 

amortizar o conflito social decorrente da classe trabalhadora, atendendo as demandas 

decorrentes da reprodução social do capital: 
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Nessa perspectiva, a implementação de políticas sociais tem papel primordial na 
reprodução das relações eminentemente capitalistas. No terreno do capital, as 
medidas de políticas públicas, em termos de benefícios, serviços programas e projetos, 
dedicados ao enfrentamento da chamada questão social, revelam-se, pois, em um 
tecido institucionalizado de dominação político-ideológica burguesa na esfera da 
reprodução social, que é movida pela necessidade do capital de preservação e controle 
de trabalho. (p. 158) 

 

Para Dias (2018), as políticas sociais no Brasil têm particularidades e são determinadas 

no contexto de ajuste estrutural econômico, pautados por agências internacionais, com a 

mercantilização de bens sociais e a redução dos gastos públicos, o que repercute na agenda das 

políticas sociais. No entanto, embora ocorra essa determinação essencial, as políticas sociais, 

essas não são uma decorrência natural do Estado capitalista. Constituem-se em um processo 

tensionado pela dinâmica da luta de classes, sendo “resultantes extremamente complexas de 

um compilado jogo em que protagonistas e demandas estão atravessadas por contradições, 

confrontos e conflitos.” (NETTO, 2006, p. 33, apud PAIVA, ROCHA e CARRARO, 2010, p. 159) 

A Constituição Federal (CF) de 1988, denominada Constituição Cidadã, foi um marco na 

história do Brasil, pois devolve a população, após 20 anos de ditadura militar, a liberdade de 

expressão e a agregar direitos de natureza política, civil e social. E, imprime as conquistas de 

movimentos sociais no processo de abertura democrática. Institui nosso Sistema de Proteção 

Social, a Seguridade Social, composta pelas políticas de saúde, assistência social e previdência 

social, e políticas sociais para segmentos específicos. 

Com a CF de 1988 a saúde se torna um direito de todos e dever do Estado, e, dá origem 

ao Sistema Único de Saúde (SUS) universalizando o acesso a essa política. Quanto ao 

atendimento aos usuários de SPAs no âmbito do SUS, somente em 2003 é instituída a Política 

Nacional de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas, que trouxe um novo 

direcionamento para o tratamento de usuários de SPAs, apontando: 

 
[...] o reconhecimento do consumidor, suas características e necessidades, assim como 
as vias de administração de drogas, exige a busca de novas estratégias de contato e de 
vínculo com ele e seus familiares, para que se possa desenhar e implementar múltiplos 
programas de prevenção, educação, tratamento e promoção adaptados às diferentes 
necessidades. (BRASIL, 2003, p. 8). 

 

Assume como diretriz de trabalho a redução de danos, na qual o tratamento do uso 

abusivo não tem por único objetivo a abstinência, uma vez que as práticas na saúde devem ser 
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pensadas a partir da singularidade e diversidade de seus usuários, possibilitando a identificação 

de suas demandas bem como as possibilidades quanto ao que pode ser ofertado: 

 
A redução de danos reconhece cada usuário em suas singularidades, traça com ele 
estratégias voltadas não para a abstinência como objetivo a ser alcançado, mas para a 
defesa de sua vida. Vemos aqui que a redução de danos se oferece como um método 
(no sentido de methodos caminho) e, portanto, não excludente de outros. Mas, vemos 
também que o método está vinculado à direção do tratamento e, aqui, tratar significa 
aumentar o grau de liberdade, de corresponsabilidade daquele que está se tratando. 
(BRASIL, 2004, p. 10) 

 

A redução de danos emerge no Brasil e no mundo ao longo dos anos de 1980, a partir 

das medidas de prevenção ao uso de drogas, principalmente injetáveis, com vistas a contenção 

da transmissão do HIV e foi incorporada como política pública por meio da pressão popular de 

movimentos de usuários de SPA’s.  

De acordo com Rodrigues (2003), a política de redução de danos para o uso de SPAs 

firma seus argumentos em pressupostos básicos: o consumo de SPAs faz parte de qualquer 

cultura, sendo um hábito que sempre esteve presente na história da humanidade. Dessa forma, 

assume que o uso de SPAs é inevitável e a preocupação deve ser para que o consumo produza 

o menor dano ao usuário, bem como para a sociedade. E, nesse sentido, essa perspectiva 

contrapõe a lógica proibicionista assumida pela segurança pública. 

O atendimento de pessoas com necessidades decorrentes do uso de SPAs é 

preferencialmente ofertado nos Centros de Atenção Psicossocial – Álcool e Outras Drogas (CAPS 

AD), que são serviços de saúde do SUS de caráter aberto e comunitário constituído por equipe 

multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar. Se constituem enquanto serviços de 

base territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, e são 

substitutivos ao modelo asilar. As atividades são realizadas prioritariamente em espaços 

coletivos (grupos, assembleias de usuários, reunião diária de equipe), de forma articulada com 

os outros pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). 

A RAPS, instituída por meio da Portaria 3.088/2011 (BRASIL, 2011a), direciona o cuidado 

em saúde de pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes 

do uso de SPAs. Tem a finalidade de criar, ampliar e articular pontos de atenção à saúde para 

essa população. É composta por diversos pontos na atenção básica em saúde, atenção 

psicossocial especializada, atenção de urgência e emergência, atenção hospitalar, atenção 

residencial de caráter transitório e estratégias de desinstitucionalização.  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2854 

A partir do conjunto de leis que se destina a garantir a atenção à saúde da população a 

partir dos princípios do SUS, o cuidado em saúde mental e, portanto, às pessoas com 

necessidades decorrentes do uso de SPAs deve ser feito nos diversos serviços da RAPS, 

realizados no território, com bases comunitárias, de forma integral e humanizada, acolhendo 

os usuários como sujeitos de direitos. 

No entanto, durante o governo de extrema direita de Bolsonaro, em 2019 a Lei nº 13.840 

alterou a Lei 11.343 de 2006, para tratar do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, 

definir as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e tratar do 

financiamento das políticas sobre drogas. Exclui a redução de danos de seu texto, reforçando a 

abstinência imediata para o tratamento ofertado aos usuários de SPAs e coloca a internação 

como estratégia prioritária. E, a moralidade proibicionista expressa nessa legislação cumpre a 

função de deslocar da saúde pública o debate sobre os diversos usos e padrões de uso de SPAs.  

A concepção de que todo tipo de uso acarreta em uma degradação moral ganha cada 

vez mais espaço durante nesse governo. A Comunidades Terapêuticas (CTs) passam a ser 

prioridade no investimento de políticas voltadas a esse público. As CTs são instituição privadas, 

majoritariamente evangélicas, que propõe o tratamento a partir da laborterapia e conversão 

religiosa, com internação prolongadas em modelo similar ao manicomial, de segregação e 

exclusão social.  

 No Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), são 

aproximadamente 1800 instituições desse tipo. Em 2017 o Ministério Público Federal, em 

parceira com o Conselho Federal de Psicologia, publicou o Relatório da Inspeção Nacional em 

Comunidades Terapêuticas. Dentre as violações de diretos humanos constatadas durante a 

inspeção estão usuários contidos mecanicamente e/ou quimicamente, alocados em condições 

precárias e lugares distantes, sem comunicação externa, sendo submetidas a trabalhos 

forçados (BRASIL, 2017).   

Durante o governo Bolsonaro o orçamento destinado a essas instituições no ano de 2019 

foi de 153 milhões passando para 300 milhões no ano de 2020, recurso oriundos do ministério 

da cidadania, uma ampliação equivalente à 95%2 enquanto o orçamento destinando aos CAPS 

 
2 Fonte: Folha de São Paulo disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/11/investimento-
federal-em-comunidades-terapeuticas-sobe 
95.shtml#:~:text=O%20repasse%20de%20verbas%20a,segundo%20o%20Minist%C3%A9rio%20da%20Cidadania. 
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está congelado. O que demonstra ser parte da agenda neoconservadora aponta por Paiva, 

Rocha e Carraro, onde: 

 
A política social restringe-se a mecanismo focal de minimização dos piores efeitos da 
pauperização transferindo responsabilidades para a chamada sociedade civil, termos 
sutil da privatização dos serviços públicos. Em direção análoga, tal agenda reforça 
metodologias subalternizadoras de vigilância e controle sobre os indivíduos, 
sustentadas na visão que a problemáticas sociais são particularidades dos indivíduos. 
(2010. p. 172) 
 

Nesse sentido, o investimento massivo em vagas em comunidades terapêuticas 

apresenta-se como uma política de internação em massa higienista que se apresenta como 

solução conservadora paras condições de pobreza e miserabilidade da população. Aponta a 

tendência atual de privatização e mercantilização dos serviços públicos de saúde, que se opõe  

aos gastos com políticas sociais universais e tem sido útil na “legitimidade social da classe 

dominante e  na administração de conflitos sociais” (MOTA, 2012, p. 8); sustentando-se em 

uma narrativa, por meio da lógica proibicionista, de que as pessoas estão em condições 

precárias de vida pelo consumo de SPAs e pela ausência de políticas sociais efetivas. No entanto, 

mesmo diante dessa perversa realidade de alocação autoritária de recursos públicos, 

 
 Fruto de decisões dos governos e das agências multilaterais, as políticas sociais devem 
almejar o horizonte da ação coletiva que realmente concretiza direitos sociais, em 
busca da satisfação das necessidades humanas. Por esse motivo, continua a ser 
decisiva a organização política das massas subalternas, na resistência e combate aos 
processos destrutivos de reprodução do grande capital, que cada vez mais comandam 
a dinâmica interna de produção e reprodução da vida material na América Latina, 
especialmente na conjuntura de crise estrutural do capitalismo. (PAIVA, ROCHA e 
CARRARO, 2010, p. 172) 
 

Assim, é fundamental combater as novas formas de segregação da população, entre elas 

as CTs que se apresentam como os novos manicômios. Fortalecer o SUS e o atendimento às 

pessoas com necessidades decorrentes do uso de SPAs ser realizado nos diversos pontos da 

RAPS, articulados as políticas de educação, assistência social e previdência social, em termos de 

acesso a condições dignas de existência que englobem alimentação, moradia e trabalho.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A política social se apresenta enquanto modalidade de intervação do Estado para os 

conflitos que envolver a reprodução das relações sociais, com finalidade de amortizar o conflito 
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oriundo da exploração da classe trabalhadora. Mesmo com essa determinação essencial, não 

decorrem natualmenter do Estado capitalista, sendo resultado do processo tensionado pela 

lutas de classes, que tem suas demandas atravessadas por contradições e conflitos. 

Mesmo que do uso de SPAs faça parte da história da humanidade, o modelo 

proibicionista em voga demonstra, desde sua gênese, que os interesses econômicos na disputa 

entre diferentes países por suas prevalências enquanto principal economia mundial na 

emergência do capitalismo e no controle determinadas populações, se sobrepuseram às 

questões de saúde relacionadas ao consumo de determinadas substâncias.  

O Brasil, enquanto de economia periférica dependente, construiu suas políticas sobre 

drogas a partir das determinações internacionais. E, apesar dos avanços do SUS e da redução 

de danos na Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral à usuários de Álcool e Outras 

Drogas, as mudanças econômicas e político-ideológicas no sistema capitalista no âmbito das 

políticas sociais conforma um ataque do neoconservadorismo as conquistas da classe 

trabalhadora expressas na política de saúde.  

A leitura a partir do método do materialismo histórico dialético permitem observar que 

diante da opressão causada por meio do paradigma proibicionista, é fundamental a luta e 

organização coletiva por meio dos movimentos sociais, combinando a denúncia com a exigência 

de nossos direitos arduamente conquistados, para que se possa alcançar a transformação dessa 

dura realidade. 

 

REFERÊNCIAS 

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: Fundamentos e história. 5. ed. 
São Paulo: Cortez, 2008. 

BOLZAN, Liana de Menezes. Deméter, Ceres e Bacante: a homogeneização da mulher que faz 
uso de drogas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016. 

BORGES, Juliana. O que é encarceramento em massa? Belo Horizonte: Letramento, 2018. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui a Rede de 
Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2857 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Coordenação Nacional de DST/Aids. A política do Ministério da Saúde para atenção integral a 
usuários de álcool e outras drogas. Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 

BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e 
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. 
2006. 

BRASIL. Lei 13.840, de 5 de junho de 2019. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e 
para tratar do financiamento das políticas sobre drogas. 

CARNEIRO, Henrique. Drogas: A história do proibicionismo. São Paulo: Autonomia Literária, 
2018. 

D’ELIA FILHO, Orlando Zaccone. Acionistas do nada: quem são os traficantes de drogas. Rio de 
Janeiro: Reavan, 2007.  

DIAS, Miriam Thais Guterres. Os Profissionais na Intersetorialidade para a Atenção à Saúde e a 
Proteção Social: uma Revisão Narrativa. Revista Sociedade em Debate. Pelotas: EDUCAT, v. 
24, n. 01, p. 22-40, jan./abr. 2018. 

DOERING-SILVEIRA, Evelyn Borges; SILVEIRA, Dartiu Xavier. Substâncias Psicoativas e Efeitos. 
Eixo Políticas e Fundamentos. Aberta. Senad: 2017. Disponível em: 
http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201704/20170424-094213-001.pdf. Acesso 
em: 20 set. 2021. 

ENGSTROM, Elyne; RAMÔA, Marise de Leão; RIBEIRO, José Mendes; TEIXEIRA; Mirna Barros. 
Tensões paradigmáticas nas políticas públicas sobre drogas: análise da legislação brasileira no 
período de 2000 a 2016. Revista Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, p. 1455-
1466, maio 2017.  

FERRUGEM, Daniela. Guerra às drogas e a manutenção da hierarquia racial. Porto Alegre: 
Letramento, 2019. 

FIORE, Mauricio. Tensões entre o Biológico e o Social nas Controvérsias Médicas Sobre Uso 
de “Drogas”. 2005. Disponível em: http://www.neip.info/downloads/t_mau1.pdf Acesso em 
15 de dezembro de 2021. 

LIMA, Rita de Cássia Cavalcante. O Problema das Drogas no Brasil: Revisão Legislativa 
Nacional. Libertas, Juiz de Fora, v. 10, n. 1, p. 102-123, jan./jun. 2010. 

MOTA, Ana Elizabete. Crise, desenvolvimentismo e tendências das políticas sociais no Brasil e 
na América Latina. Revista de Ciência Sociais. [Online], 10 | 2012. Disponível 
http://journals.openedition.org/configuracoes/1324 Acesso em 20 de fevereiro de 2022 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2858 

RODRIGUES, Thiago. Política de drogas e a lógica dos danos. Revista Verve, São Paulo, PUC-SP, 
n. 3, 2003. Disponível em: www.neip.info/downloads/t_tia3pdf.doc . Acesso em: 12 fevereiro 
2022 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE: Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10: Descrições Clínicas e Diretrizes Diagnósticas. Tradução: Dorgival 
Caetano, Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.  

PAIVA, Beatriz; ROCHA, Mirella; CARRARO, Dilceane. (2010) Política Social na América Latina: 
ensaio de interpretação a partir da Teoria Marxista da Dependência. Ser Social (UnB), v. 12, p. 
147-175. Disponível em:  https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/12702 
Acesso em 10 de abril de 2022. 

PEREIRA-PEREIRA, Potyara. Necessidades humanas. São Paulo: Cortez, 2000.

  


