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of public policies on drugs in Ceará 
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RESUMO 
O texto versa sobre as direções ídeo-políticas no enfretamento à 
“questão das drogas” e as possíveis expressões do punitivismo e do 
racismo institucional na gestão das políticas sobre drogas no estado do 
Ceará que tem produzido o encarceramento em massa. 
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ABSTRACT 
The text deals with the ideo-political directions in facing the “drug 
issue” and the possible expressions of punitivism and institutional 
racism in the management of drug policies in the state of Ceará 
that have produced mass incarceration. 
 
Keywords: Prohibitionism; Racism; Drug Policies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre a “questão das drogas”, conduzidos por uma perspectiva crítica, são 

relativamente recentes e demandam serem aprofundados diante da conjuntura brasileira 
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autoritária e regressiva para os trabalhadores.  Historicamente, as intervenções voltadas aos 

usuários de substâncias psicoativas se orientam numa perspectiva de controle e integração 

desses sujeitos à ordem burguesa do trabalho. Segundo Brites (2006; 2017) ainda hoje, os 

usuários de drogas, digo, suas condições de vida e trabalho são “invisíveis” para boa parte 

daqueles/as que operam as políticas sobre drogas. Ganham visibilidade somente através dos 

danos associados ao consumo que se apresentam na forma de demandas institucionais como 

conflitos familiares, a chamada “dependência química”, situação de rua, criminalidade ou 

violência. 

Portanto, a política pública ainda não avançou no entendimento da “questão das 

drogas” com base nos fundamentos da totalidade concreta que possibilite uma intervenção dos 

gestores públicos para além da dimensão do consumo, dos seus efeitos e danos. Ao focar 

apenas no uso ou nos delitos relacionados às drogas, perde-se a sua dimensão global como um 

fenômeno transnacional; além disso, individualiza-se e personifica-se um problema social pelo 

viés moral. 

As determinações que produzem os referidos “danos sociais” são bem mais de natureza 

econômica, racial e política do que física, psíquica ou biológica. No entanto, a “questão das 

drogas” é tratada como um desvio individual, moral, patológico e/ou comportamental e, na 

maioria das vezes, como caso “de polícia” ou de “internação clínica”. Entendemos que é preciso 

desvelar as intencionalidades políticas, econômicas e morais que conformam a política sobre 

drogas no Brasil hoje e, particularmente, no Ceará, considerando o giro antidemocrático ou pós-

democrático (CASARA, 2017) realizado no país e os processos de reformas autoritárias, com 

grave desmonte nas políticas públicas e a intensificação das disputas dos recursos do fundo 

público. Nesse sentido, busca-se com esse artigo refletir criticamente sobre a aposta do 

proibicionismo e da punição nas políticas públicas sobre drogas no Ceará e a possibilidade de 

construção de tecnologias sociais fundadas na defesa dos direitos sociais e humanos nas 

políticas de cuidado dos/as usuários de drogas. 

 

2 PROIBICIONISMO, RACISMO ESTRUTURAL E PUNITIVISMO NA REALIDADE BRASILEIRA 

 

Ao refletirmos sobre as Políticas sobre Drogas no Brasil, é importante realizarmos uma 

breve caracterização da realidade brasileira, já que a compreensão sobre as respostas adotadas 
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pelas políticas públicas no enfrentamento à “questão das drogas” no país deve-se considerar o 

solo vivo em que as relações sociais históricas e determinadas foram produzidas. 

O Brasil é um país cuja ruptura com o estatuto colonial supostamente se encerrou no 

século XIX, mas as transformações que ali iniciaram ainda estão inacabadas, a exemplo da 

abolição e das relações de dependência com o capital externo. No dizer de Prado Jr (2008), nós 

entramos numa fase que se dilata e se arrasta até hoje. Aquele passado colonial ainda está 

presente e bem saliente. Em parte, modificado, mas com traços que não nos deixam confundir, 

como a “cultura do favor e do mando”, o patrimonialismo e o assistencialismo que se sobrepõe 

à “cultura dos direitos”, processo resultante do escravismo e das sucessivas transformações 

“pelo alto”, o que demonstra a “[...] debilidade histórica da nossa democracia e o predomínio 

das relações autoritárias, aprofundando os laços e mecanismos de restauração” (PEREIRA, 

2016, p. 27). O que implicou um desenvolvimento interno subserviente ao capital externo, 

dependente, antinacional, antidemocrático, desigual e combinado. 

 Desse modo, dependência e subserviência às legislações internacionais sobre drogas, 

autoritarismo e repressão no trato da “questão social”, são heranças da modernização 

conservadora (FERNANDES, 2006) e marcas perenes do Estado autocrático brasileiro. Outra 

evidência apontada pela literatura especializada é do racismo como determinação central, 

aliada à questão de classe e sexo, na configuração de uma morfologia particular da “questão 

das drogas” brasileira (BOITEUX, 2015; BATISTA, 2003; FEFFERMAN, 2006).  

Para Almeida (2016) pensar o racismo é debater sobre o poder institucional, de forma 

que é reproduzido com a legitimidade do Estado. As instituições como a polícia é racista porque 

o Estado é racista, e o racismo como um sistema estruturante se manifesta em todas as relações 

sociais, sejam elas econômicas, políticas, sociais ou jurídicas. Ainda sob o solo do colonialismo, 

o capitalismo brasileiro valeu-se da expropriação e da violência supremacista branca e 

patriarcal, fornecendo os elementos da produção e reprodução material e subjetiva que 

sustentam a vinculação das pessoas negras como classe perigosa, reatualizados pelas 

designações atuais de “envolvidos com o crime” ou “dependentes químicos”.   

Há uma constante na história do país de utilização de um estereótipo racial para 

construção de suspeitos, fundado na ideia de “classes perigosas”, atualizada, pelo direito penal 

do inimigo. A análise dos dados sobre as condições socioeconômicas das frações mais 

pauperizadas da classe trabalhadora revela como as relações sociais de classe, raça e sexo são 
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elementos centrais no processo de criminalização e seletividade penal das juventudes e 

mulheres pobres, negras e periféricas, alvos potenciais da política criminal de drogas. No 

horizonte da crítica já apontada por Lélia Gonzalez (2020) identificamos que “o racismo latino-

americano é sofisticado”, funciona sob a referência idílica do mito da democracia racial e da 

ideologia do embranquecimento. Ambas funcionais para a manutenção do racismo no Brasil, 

pois impossibilita o debate sobre os direitos das populações negras.  

Também fundamental para o entendimento da “questão das drogas” no Brasil e as 

formas de seu enfrentamento, o reconhecimento das particularidades que cercam o 

proibicionismo brasileiro (LIMA, 2012) e sua relação heterônoma aos EUA, cuja expressão se dá 

pelo binômio repressão-assistência. Carvalho (2016) e Boiteux (1999) sinalizam que, ao final 

dos anos 1970 e início dos anos 1980, ocorreu a fusão de dois modelos ideológicos que 

conformaram o modelo repressivo do sistema de justiça criminal brasileiro: a Ideologia de 

Defesa Social e a Ideologia de Segurança Nacional, atualizada, pelo discurso da Segurança 

Urbana. Além disso, as agências de controle penal sofreram forte pressão das campanhas de 

Lei e Ordem, veiculadas nos meios de comunicação de massa e por outras instituições da 

sociedade civil. 

Assim, a ideologia proibicionista e a política de guerra fundamentam a política criminal 

de drogas no país, cuja base de produção destas ideologias são, justamente, as relações sociais 

capitalistas contemporâneas. Já a base de sustentação para o exercício do controle social 

punitivo dos indesejáveis se realiza pela perspectiva da diferenciação social, produzida na 

aplicação do estereótipo médico-criminal: aos jovens de classe média, o estereótipo de 

consumidor-doente; aos jovens pobres e negros, o estereótipo de traficante-delinquente. Aqui, 

também, o racismo estrutural comparece como sinuoso dispositivo na engrenagem de 

reprodução das desigualdades sócio raciais por meio da unidade marginalização e 

criminalização das pessoas negras. 

A Política de Drogas brasileira resulta, programaticamente, conforme BRITES (2015, p. 

124-125), da articulação de três instrumentos normativos, quais sejam: 

 

A Política do Ministério da Saúde para Atenção Integral aos usuários de álcool e outras 
drogas (Brasil, 2004); a Política de Drogas da Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas, vinculada ao Ministério da Justiça (Senad, 2005) e a Lei Federal 11.343, de 
2006, que cria o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad) e 
normatiza procedimentos de prevenção, reinserção, repressão e define crimes. 
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Segundo a autora, esses três instrumentos balizavam os marcos políticos e legais das 

respostas sobre drogas no país. Embora houvesse uma “[...] convivência contraditória e velada 

entre duas perspectivas antagônicas: a da saúde coletiva e a proibicionista”; uma coexistência 

inconciliável diante das “[...] concepções de homem e de sociedade que lhes dão sustentação 

e, consequentemente, quando indagamos sobre a direção ético-política das respostas, que 

produzem ante a realidade social e do consumo de psicoativos” (BRITES, 2015, p. 125).   

Entretanto, o golpe institucional de 2016 que usurpou o poder da presidenta eleita 

evidenciou um processo de radicalização da política brasileira, associado a uma profunda crise 

política, econômica e social, marcada por desemprego alto, precarização e informalização das 

relações de trabalho, empobrecimento da população e redução drástica dos recursos 

destinados às políticas sociais. A emergência de uma direita populista capitaneada pelo 

chamado bolsonarismo se integra ao contexto internacional de crescimento do 

conservadorismo reacionário de traços fascistas e expõe a face hiper-autoritária do capitalismo 

neoliberal contemporâneo. 

É nesse contexto de produção de uma nova pobreza e de sua criminalização que se 

fortalece, ainda mais, a responsabilização individual e moral dos sujeitos por possíveis relações 

problemáticas com as drogas e, de modo consequente, o avanço do populismo penal e a 

ampliação do punitivismo como resposta imediata à insegurança social e à violência. Durante 

os governos Temer e Bolsonaro aprovaram contrarreformas reacionárias na política e na 

legislação sobre drogas, tanto no âmbito da política de saúde mental como na política criminal. 

Tais alterações substituem a redução de danos pela diretriz da abstinência, reatualizando uma 

atenção manicomial e hospitalar aos usuários; desfinancia a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS), precariza e dificulta o acesso dos usuários à saúde pública; prevê internação 

involuntária, de até 3 meses, possibilitando a sua utilização para higienização das grandes 

cidades de pessoas em situação de rua.  E ainda, incorpora as Comunidades Terapêuticas (CT’s) 

no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (SISNAD), com o cuidado centrado no 

fundamentalismo religioso.  

Portanto, a realidade nos desafia pensarmos mediações sociais que, para além do 

julgamento moral dos indivíduos, considere o que esse modelo intenciona e quais as 

consequências societárias. É nesse sentido que pretendemos analisar as direções ídeo-políticas 

no enfretamento à “questão das drogas” e as possíveis expressões do punitivismo e do racismo 
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institucional na gestão das políticas sobre drogas no estado do Ceará, visando colaborar para a 

reflexão crítica dos operadores das políticas sobre drogas acerca da ineficiência do 

proibicionismo e das medidas centradas na punição, bem como a construção de tecnologias 

sociais fundadas na defesa dos direitos sociais e humanos dos usuários de drogas. 

 

3 GUERRA ÀS DROGAS E ENCARCERAMENTO COMO GESTÃO DA MISÉRIA CEARENSE 

 

O Brasil é um país fortemente caracterizado por relações racializadas no que concerne 

às oportunidades e o acesso a direitos, ou seja, precarização das relações de trabalho, 

desemprego, apelo consumista do individualismo empreendedor com base nas premissas 

econômicas neoliberais em que milhares de jovens negros são conduzidos às margens sociais 

da exclusão e ausência de cidadania, “[...] o tráfico se mostra como uma atividade econômica 

possibilitadora de inclusão, mesmo que marginal, na ordem capitalista. Uma opção a ser feita 

entre escolhas limitadas” (FARIA; BARROS, 2011, p.533).  

Podemos afirmar que a “questão das drogas” é algo hodierno, próprio da modernidade 

capitalista e de sua ideologia proibicionista, agora com viés neoliberal, expressando-se pelos 

danos sociais produzidos pela emergência das drogas como mercadoria (MARX, 2013) 

atravessada pela proibição da produção, do comércio e do consumo de algumas destas 

substâncias que foram tornadas ilegais. Na contínua e permanente crise estrutural capitalista, 

amplifica-se  pela alta capacidade de produção de mais-valor, dada sua ilicitude e o risco da 

circulação no lucrativo mercado ilegal, produzindo inúmeras mazelas como o consumo 

problemático, a violência produzida pelo tráfico, a corrupção no Estado ou a criminalização e 

grande encarceramento dos usuários e pequenos comerciantes. 

A análise crítica sobre a criminalização da produção, da circulação e do consumo de 

algumas substâncias qualificadas como ilícitas, sob a ideologia do proibicionismo e sua conexão 

com o racismo estrutural, contribui para desconstruir à enganosa publicidade que consegue 

“vender” o sistema penal como produto destinado a fornecer proteção e segurança à 

sociedade. Fazem desse instrumento o centro de uma política supostamente destinada a 

exterminar essas “temidas” mercadorias por meio da intensificação do controle do Estado 

sobre determinados indivíduos considerados indesejáveis através das políticas de controle, 

criminais e sociais (KARAM, 2005). 
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Conforme Rodrigues (2017, p. 52), pode-se afirmar que a proibição das drogas, na 

verdade, é um fracasso exitoso. Um fracasso na tentativa de exterminar a produção, o consumo 

e o comércio de psicoativos no mundo; porém, tem se apresentado como um exitoso 

dispositivo de estigmatizações, de produzir desviantes, controlá-los pela prisão, pelo 

confinamento em guetos e favelas ou, simplesmente, eliminá-los nas cotidianas guerras contra 

o narcotráfico. E nesse último sentido podemos atestar o êxito do proibicionismo, ou seja, como 

poderoso instrumento de criminalização e genocídio das classes e raças indesejáveis, isto é, das 

juventudes negras periféricas.  

Expressão disso está no Mapa da Violência 2019, aponta-se que, em 2017 no Brasil, 

houve 47.510 homicídios por arma de fogo; o percentual de assassinatos com uso de arma de 

fogo atingiu o maior patamar já registrado no país, atingindo 72,4% dos homicídios no país 

neste ano. A taxa de homicídios por arma de fogo por 100 mil habitantes foi de 22, 9%. O estado 

com maior número de homicídios em 2017 foi o Ceará, registrando alta de 49,2% e o recorde 

histórico de 5.433 homicídios. Apenas em 2017, 35.783 jovens de 15 a 29 anos foram mortos, 

uma taxa de 69,9 homicídios para cada 100 mil jovens, recorde nos últimos 10 anos. O racismo 

estrutural também releva o processo de produção da morte, pois de 2007 a 2017, a 

desigualdade de raça/cor nas mortes violentas acentuou-se no Brasil. A taxa de pessoas negras 

vítimas de homicídio cresceu 33,1%, enquanto a de não negros apresentou um aumento de 

3,3%. Em 2017, 75,5% das vítimas de homicídio eram pretas ou pardas.  

Estima-se que uma grande parte destes óbitos tenha relação com o mercado tornado 

ilegal das drogas, seja por autos de resistência em conflitos entre supostos traficantes e a 

polícia, seja resultante de conflitos entre grupos organizados em disputa pelo domínio dos 

territórios de comércio de drogas, ou mesmo, execuções realizadas por milícias e grupos de 

extermínio. Uma breve análise desses dados evidencia um processo em curso de genocídio da 

juventude negra. Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 

2019) revelam que o Brasil já ultrapassou a marca de 773.151 pessoas encarceradas. 

Assumimos, agora, o terceiro lugar no ranking dos países que mais prendem no mundo. Dessas, 

a maioria 55% têm até 29 anos; 73% são negros; 80% não concluiu o Ensino Médio e menos de 

1% possui Ensino Superior Completo.  O crime de tráfico de drogas foi o que gerou o maior 

encarceramento (28%); roubos e furtos chegam a 37% e apenas 11% dos aprisionados foram 

condenados por homicídio. 
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Os dados acima comprovam que as instituições do sistema de justiça criminal 

identificam as pessoas negras como alvo do intenso controle social, em que pese às atividades 

delitivas mais visíveis e criminalizadas. Fenômeno que expressa às desvantagens históricas 

resultantes do nosso passado-presente colonial e do racismo estrutural e institucional que 

confere a uma política racista e classista na aplicação do status criminal.  Portanto, apesar da 

desigualdade inaceitável que esses números revelam, um impressionante silêncio sobre o tema 

racial tem prevalecido na mídia e no debate público, daí a relevância de romper o silenciamento 

histórico.  

O Ceará, apesar de gerido por governos progressistas, na última década, tem uma 

política de segurança pública e prisional conservadora e beligerante que exprime as mesmas 

tendências de priorização da estratégia de guerra às drogas e do encarceramento em massa. 

Segundo o IPECE (2020) a taxa de encarceramento no estado saiu de 179,84 em 2010 para 

285,87 em 2018, em números absolutos, isto significou o crescimento de 15.201 pessoas em 

2010 para 25.945 em 2018, ou seja, em pouco menos de uma década o número de 

encarcerados no estado quase que dobrou.  

No mesmo sentido, o número mulheres encarceradas no Ceará mais que dobrou, entre 

2014 e 2019, cresceu 129%, saindo de 1.065 para 2.440. Embora o número de homens 

encarcerados seja bem superior ao de mulheres, o crescimento da taxa média anual da 

população feminina privadas de liberdade, de 2014 à 2019, foi uma taxa de 18,03%, inclusive, 

o estado brasileiro com maior evolução no período. Outro dado que chama atenção é que a 

maioria destas mulheres (65%) está presa provisoriamente, ou seja, sem condenação; e ainda, 

12% em regime fechado, 13% em regime semiaberto e 10% em regime aberto. Ademais, é a 

proibição das drogas a grande determinação como apontam os dados abaixo: 

 

Considerando o tipo de crime cometido (consumados/tentados) por elas, o Gráfico 4 
mostra a distribuição da natureza dos crimes penais praticado pelas mulheres no 
Ceará, em junho de 2019. Nota-se que a maioria das mulheres presas cometeram 
crimes relacionados a drogas (53,5%) (Lei 6.368/76 e Lei 11.343/06). Dentro desse 
grupo, o Tráfico de drogas é o mais comum (37,9%) (Art. 12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 
da Lei 11.343/06), o Tráfico internacional de drogas é responsável por 12,84% das 
prisões (Art. 18 da Lei 6.368/76 e Art. 33 e 40, inciso I da Lei 11.343/06) e a associação 
para o tráfico 2,8% (Art. 14 da Lei 6.368/76 e Art. 35 da Lei 11.343/06). O segundo 
crime mais comum é contra o patrimônio (27,91%) (Furtos, roubos, latrocínio, 
extorsões, apropriações indébitas, estelionatos e receptações). Enquanto 5,5% estão 
presas por crime contra a pessoa (homicídios, lesão corporal, violência doméstica, 
sequestro e cárcere privado) e 5% estão presas por crimes não listados aqui. (IPECE, 
2019, p 03). 
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Esses números estão associados à intensa militarização da questão social, igualmente, 

criminalização da feminização da pobreza, cuja estratégia tem sido o incremento das políticas 

penais em detrimento do investimento em políticas sociais na gestão da miséria e da 

marginalidade avançada (WACQUANT, 2001). Entre 2010 e 2018 as despesas com segurança 

pública no Ceará cresceram aproximadamente 65,47%, inclusive, somente no ano de 2018 os 

valores gastos totalizaram R$ 2,58 bilhões, o equivalente a 1,67% do PIB no estado (IPECE, 

2020). Em contrapartida, já em 2022, estima-se que o investimento do governo do estado em 

assistência social, por exemplo, será apenas de 16,9 milhões.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proibição de algumas substâncias psicoativas que foram tornadas ilícitas e a estratégia 

de guerra às drogas tem se mostrado bastante questionável desde o princípio, pois, a realidade 

expressa a falência de seus objetivos declarados. “Não só não reduz a produção, a venda ou o 

consumo como alimenta o crime organizado, a violência e a corrupção” (LEMGRUBER, 2021). 

Frente ao exposto, o esforço aqui empreendido foi de refletir sobre as direções ídeo-políticas 

que orientam as Políticas sobre Drogas no Ceará. Conforme a breve aproximação com os dados 

do Estado, investe-se mais em controle e punição do que na prevenção, cuidado e promoção 

dos direitos sociais e humanos. Nesse sentido, concluímos que a política de guerras às drogas, 

centrada na punição e eliminação dos indesejáveis, com evidente direção racial, tem sido um 

dos mecanismos de gestão da miséria no estado do Ceará. 

 

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, Silvio Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. 

BOITEUX, L. Brasil: Reflexões críticas sobre uma política de drogas repressiva. Revista Sur. v.12. 
N. 21. Ago. 2015. 

BRITES, C. M. Ética e uso de drogas: uma contribuição da ontologia social para o campo da 
saúde pública e da redução de danos. Tese de Doutorado. São Paulo: PUC, 2006.  



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

 

1252 

BRITES, C. M. Política de Drogas no Brasil: usos e abusos. In: (Org.) BOKANY, V. Drogas no Brasil: 
entre a saúde e a justiça: proximidades e opiniões. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 
2015. 

CARVALHO, S. A Política Criminal de Drogas no Brasil. Estudo criminológico e dogmático da Lei 
11.343/06. 8ª ed. Revista e atualizada. São Paulo: Saraiva. 2016. 

CASARA, R. Estado Pós-democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis. 1ª ed. Rio 
de Janeiro, 2017. 

FARIA, A. A. C. & BARROS, V.A. Tráfico de Drogas: uma opção entre escolhas escassas. Revista 
Psicologia & Sociedade; vol. 23, p. 536-544, 2011. 

FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. São Paulo: 
Globo, [1975], 2006.  

FERFFERMANN, M. Vidas arriscadas: o cotidiano dos jovens trabalhadores do tráfico. 
Petrópolis: vozes, 2006. 

GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. Organização: Flavia Rios; Márcia 
Lima. Rio de Janeiro: Zahar, 2020. 

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE). Boletim de Gestão 
Pública, nº 17, Ceará: IPECE, 2020. 

KARAM, M. L. Legislação Brasileira sobre Drogas: história recente – a criminalização da 
diferença. In: drogas, Aids e direitos humanos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. 

MARX, K. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. São 
Paulo: Boitempo, 2013.  

MINAYO, M. C. de S. (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 17ª ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1994. 

PRADO JR., C. A Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora Brasiliense, 1996. 

RODRIGUES, T. Drogas e Proibição: um empreendedorismo moral. In: (Orgs). FEFFERMANN, M;  

FIGUEIREDO, R; ADORNO, R. Drogas & sociedade contemporânea: perspectivas para além do 
proibicionismo. São Paulo: Instituto de Saúde, 2017. 

WACQUANT, L. As Prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

  


