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“A gente pega esses jovens usuários de drogas, são pessoas que 

estão atrasadas. E a gente pega essas pessoas atrasadas que ou 

tem uma deficiência mental ou comportamental que é o 

envolvimento com drogas e ai elas se perdem na vida e não 

percebem que é por isso e vão ficando pra traz e a vida vai 

passando, elas perdem interesse pelos estudos. Quando eu pego 

ocorrência umas das primeiras perguntas que eu faço é o grau 

de escolaridade, sabe?! Não é que eu adoro ver, porque é uma 

expressão muito chula, mas é uma constatação infelizmente, de 

quem menos estudo tem, mais corrupção na mente tem! Quando 

as pessoas dizem que a polícia só prende preto, pobre e bêbado, 

é porque foi o preto que cometeu o delito, foi o pobre e foi o 

bêbado que cometeu o delito! ” 

 Subtenente da Policial Militar, 52 anos. 
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RESUMO 

 

Este trabalho realiza uma análise sobre as representações sociais que a Polícia Militar do 

Estado de Goiás constrói em torno das substancias psicoativas, das políticas sobre drogas 

e, por fim, da legislação sobre drogas, como essa lei de drogas é inserida na prática pela 

polícia militar que é a principal responsável pelos flagrantes de drogas? 

 

Palavras-chave: representações sociais, drogas, polícia militar, proibicionismo.  
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ABSTRACT 

 

 

This work analyses the social representations which the Military Police of Goiás State 

builds about psychoactive substances, also politics in respect of drugs and the drug 

legislation. How the law of drugs is really inserted on the practice by the military police, 

which is the main responsible for flagrant drug use and sale. 

Keywords: social representations, drugs, military police, prohibitionism 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como foco descrever e analisar as representações sociais dos 

policiais militares no Estado de Goiás acerca da legislação de drogas no Brasil. O que 

pensam sobre as atuais políticas de drogas? Como percebem e refletem sobre as 

substâncias psicoativas? E, por fim, como essa a lei de drogas é inserida na prática pela 

polícia militar que é a principal responsável pelos flagrantes de drogas? São perguntas 

que sustentam a analise deste trabalho.  

O proibicionismo, que será explicado mais adiante neste trabalho, é a política de 

drogas adotada pelo Brasil. De modo que as Políticas Públicas no campo das drogas são 

correspondentes às políticas de Segurança Pública, constantes alvos de críticas, pois 

vivenciam amplos problemas, pela ineficácia dessas políticas por ter um alto investimento 

em segurança para conter o comercio e consumo de drogas sem que o Brasil tenha 

condições para bancar o modelo de repressão, além de não conter as condutas 

relacionadas ao uso e comercio de substâncias ilícitas.  

O discurso disseminado no senso comum, “demonizador” das drogas que sustenta 

o proibicionismo é respaldado por tabus de valores morais, que legitima o poder punitivo, 

onde se mantém uma opção política que ignora o vasto mercado ilícito que movimenta 

bilhões de dólares livres de impostos, os riscos à saúde pública, problemas penitenciários, 

político-sociais e jurídicos.  

A tendência de relacionar as drogas com o aumento da criminalidade é subjetiva 

e complicada, pois muitos infratores da lei não consomem drogas, em contrapartida 

alguns usuários que desenvolve dependência e problemas com o consumo de drogas tanto 

licitas como ilícitas cometem delitos.  De acordo com estudos realizados pelo 

Observatório Europeu de Drogas e Toxicodependência (2007) argumenta que os 

mercados de drogas por conter caráter ilícito, além do comercio, fomentam outros crimes 

associados à venda e distribuição de drogas, em sua maioria violentos gerando aumento 

nas taxas de criminalidade urbana.  

Manter os altos custos da criminalização das drogas, como comentado, não tem 

contido o consumo de drogas, principalmente entre os jovens e adolescentes. Ao 

contrário, as políticas proibicionistas não tem um caráter de prevenção desses jovens, o 

controle penal sobre as drogas não coíbe o tráfico nem o consumo, não tem condições de 
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conter o fornecimento por se tratar de um comercio altamente lucrativo e o consumo se 

trata da proibição de uma conduta que grande parte da população quer cometer e infringe 

direitos individuais dos sujeitos que querem usar drogas ( Rodrigues, 2006. Morais). 

Outro fator relevante sobre a criminalização é referente a classe social dos 

usuários,  é que os jovens que deveriam ser protegidos por lei e ser instruídos quanto a 

prevenção ao uso de drogas, acaba sendo marginalizados, uma vez que os jovens 

excluídos do sistema econômico são o foco do sistema penal, por se tratar de pessoas que 

estão nas margens do mercado ilícito, vulneráveis economicamente, pois não são 

abordados e julgados da mesma maneira que um usuário de classe média e alta 

(RODRIGUES, 2006; KARAM, 2010). 

O impacto do proibicionismo no sistema penitenciário brasileiro é insustentável, 

pois ocasionou um encarceramento em massa, atualmente não há vagas para todos os 

infratores da lei, nem estrutura para aprisionar todos os detentos. Os presídios sofrem com 

a superlotação, além de não conseguir recuperar grande parte dos condenados indiferente 

do delito que tenham cometido (RODRIGUES, 2006).  

Por fim, dentro do atual cenário de “guerra às drogas” matam se tanto usuários e 

traficantes como policiais. Além dessas questões, a nova legislação de drogas levanta 

outras possibilidades para atender as demandas sociais na saúde do usuário, como as 

políticas de redução de danos e comunidades terapêuticas. Irá ser abordado neste trabalho, 

que a separação entre uso e comércio no varejo desse mercado não é clara e de difícil 

demarcação, sobretudo porque muitos usuários comercializam para utilizar e muitos 

traficantes utilizam das substâncias as quais vendem. Diante dessas limitações e 

dificuldades de entendimento da legislação sobre drogas no Brasil, percebe-se que é 

fundamental compreender olhar daqueles atores que estão na frente de “combate” a esse 

mercado ilegal: os policiais militares. 

 

 

 

 



11 
 

 
 

CAPÍTULO 1 

 

1.1 Metodologia 

O tema escolhido parte de um interesse embasado na pesquisa do NECRIVI 

(Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência) “Drogas homicídios e outros 

crimes: interfaces entre as políticas de Segurança Pública e as Políticas de Drogas no 

Estado de Goiás” realizada para o PNUD (Programa Nacional das Nações Unidas) no 

ano de 2016, da qual fiz parte integrando a equipe de pesquisa. Durante o trabalho de 

campo percebi a importância de identificar a interpretação desses agentes sobre as 

substancias psicoativas, as políticas relacionadas às drogas e de construir um paralelo 

entre as representações sociais da polícia militar a respeito da legislação de drogas 

brasileira, com o propósito de identificar a interpretação desses agentes, dos critérios na 

hora de realizar uma abordagem, e como colocam a lei em prática, ao diferenciar 

traficantes e usuários.  

A pesquisa base deste trabalho tinha como objetivo compreender as diferentes 

representações dos operadores e gestores do Sistema Criminal de justiça sobre a temática 

de drogas. A metodologia utilizada no recorte deste trabalho consiste em métodos 

qualitativos, entrevistas em profundidade semiestruturadas em blocos temáticos- onde 

houve um roteiro prévio, mas com abertura de novas questões de acordo com a 

participação dos entrevistados. 

Ao que se refere aos entrevistados deste estudo, obtivemos os relatos de 28 

Policiais Militares aleatórios, realizadas na Academia da Policia Militar de Goiás, com a 

autorização da Corregedoria da Polícia Militar. Segundo Sá (1998), as técnicas de 

entrevistas é a prática mais utilizada na metodologia das representações sociais. 

As técnicas propostas são necessárias para captar as especificidades das 

representações dos policiais sobre as condutas relacionadas às drogas: substancias 

psicoativas, usuários, traficantes, proibicionismo e legislação. Para Sá (1998), a entrevista 

em profundidade é capaz de extrair as representações sociais, pois, permite compreensão 

de diferentes discursos. 

O que se refere aos processos e estados das representações sociais, a 

pesquisa se ocupa dos suportes da representação (o discurso, ou 
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comportamento dos sujeitos, documentos, práticas, etc.), para daí 

inferir seu conteúdo e sua estrutura, assim como da análise dos 

processos de sua formação, de sua lógica própria e de sua eventual 

transformação (SÁ, 1998, p.32). 

 

É utilizada também como ferramenta de análise as normas impostas pela Polícia 

Militar de Goiás através do POP – Procedimento Operacional Padrão- no Estado de 

Goiás. 

O fenômeno das drogas é uma pauta de discussão multidimensional aborda 

problemáticas em diversos campos como na saúde, segurança pública e questões sociais. 

A abordagem proposta partirá da conjuntura de um debate político-legislativo acerca das 

drogas, pois, o foco é captar representações sociais dos policiais militares.   

O recorte que faço dentro desta discussão, encontra-se no início do conflito, na 

relação entre policiais e sociedade civil. Há pouco conhecimento sobre o discurso dos 

Policiais Militares - que estão em contato com a sociedade no dia-a-dia e “fazendo 

cumprir a lei” - e o melhor caminho para conhecer as dificuldades da execução de uma 

política pública, é ouvir a voz dos agentes que operam na linha de frente, a polícia militar. 

 

1.2 Teoria das representações sociais e a Polícia Militar  

Captar a opinião desses agentes da segurança pública sobre o que seriam as 

drogas, os usuários e traficantes, e das políticas públicas sobre drogas, é necessário para 

ajudar a romper e criar novos paradigmas acerca das políticas públicas de segurança e 

drogas.  

No meio acadêmico, muitas pesquisas estão vinculadas à sociologia, aos Direitos 

Humanos e outras áreas interseccionais, justamente por se tratar de uma temática 

multidimensional (RODRIGUES, 2006; KARAM, 2010; POLICARPO, 2008; TELLES, 

2010). Discutem a reformulação das políticas sobre drogas, por ser uma política inviável, 

gerando, na verdade, maiores problemas sociais e de saúde pública. 

 O recorte que faço dentro desta discussão, encontra se no início do conflito, na 

relação entre policiais e sociedade civil. Há pouco conhecimento sobre o discurso dos 

policiais militares - que estão em contato com a sociedade no dia-a-dia e “fazendo cumprir 
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a lei” - e o melhor caminho para conhecer as dificuldades da execução de uma política 

pública, é ouvir a voz dos agentes que operam na linha de frente, os policiais militares. 

Um acontecimento surge no horizonte social, que não se pode mostrar 

indiferente: mobiliza medo, atenção e uma atividade cognitiva para 

compreendê-lo, dominá-lo e de se defender. A falta de informação e a 

incerteza da ciência favorecem o surgimento de representações que vão 

circular de boca em boca ou pular de um veículo de comunicação para 

o outro (JODELET, 2001 p. 20). 

 

O conceito de representação social auxilia no entendimento da maneira de como 

a Polícia Militar interpreta e pensa sobre a sua realidade cotidiana.  Penso neste trabalho 

a Polícia Militar como um grupo que elabora aspectos cognitivos cria uma rede de 

relações entre os componentes deste grupo e, a partir daí, desenvolvem discursos, dentro 

da coletividade que assume determinados posicionamentos em diversas situações diárias 

cotidianas, na política e em aspectos ideológicos.  

Proponho utilizar como referencial teórico-metodológico o conceito de 

representação social, a partir das leituras de Moscovici (2003) e Jodelet (2001). Durkheim 

é considerado como o inventor do conceito ao elaborar sua teoria sobre representações 

coletivas, onde encontra-se presente em suas obras, mas não foi aprofundada pelo autor; 

sendo retomada por Moscovici em 1961 dentro da Psicologia Social como “representação 

social”. 

 “Para sintetizar: se, no sentido clássico, as representações coletivas se 

constituem em um instrumento explanatório e se referem a uma classe 

geral de ideias e crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós, são 

fenômenos que necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos 

específicos que estão relacionados com um modo particular de 

compreender e de se comunicar- um modo que cria tanto a realidade 

como o senso comum. É para enfatizar essa distinção que eu uso o termo 

“social” em vez de “coletivo” (Moscovici, 2003, p. 49). 
 

 

 Para uma melhor definição teórica, utilizarei o conceito de representação social 

da autora Jodelet (2001), que atualmente é recorrentemente utilizado pela academia. Para 

Jodelet (2001), representação social é 

 

Uma forma de conhecimento, socialmente elabora e partilhada, com um 

objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber de 

senso comum ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de 
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conhecimento é diferenciada, entre outros, de conhecimento cientifico 

(JODELET, 2001 p.22). 
 

 

Moscovici (2003) aponta que representações sociais têm vida própria, está sempre 

em constante comunicação, opondo e interagindo, e ressurgindo sobre novas aparências, 

ideias e valores. Segundo Moscovici (2003) há o pensamento cientifico que seria uma 

reação à realidade, construído a partir de conhecimentos “primitivos” interiorizados no 

senso comum que age na realidade cotidiana. Sendo que o pensamento cientifico estaria 

mais apto a mudanças do que o pensamento de senso comum.  

 

“Nós não estamos conscientes de algumas coisas bastante obvias; de 

que nós não conseguimos ver o que está diante de nossos olhos. É como 

se nosso olhar ou nossa percepção estivessem eclipsados, de tal modo 

que uma classe de pessoas seja devido a sua idade, ou devido a sua raça, 

se tornam invisíveis” (MOSCOVICI, 2003 p.30). 

 

 

 Segundo Jodelet (2001), criamos representações sociais para ajudar a nos ajustar 

ao mundo em nossa volta, guiando nosso modo de pensar, definir, nomear, tomar decisões 

conjuntamente em diferentes aspectos da realidade. Através de grupos sociais, 

incorporamos diversos valores, ideológicos, culturais, religiosos na construção de nossas 

representações sociais. 

 

 As representações expressam aqueles (indivíduos ou grupos) que as 

forjam e dão uma definição especifica ao objeto por elas representado. 

Estas definições partilhadas pelos membros de um mesmo grupo 

constroem uma visão consensual da realidade para esse grupo. Esta 

visão, que pode entrar em conflito com a de outros grupos, é um guia 

para as ações e trocas cotidianas- trata-se das funções e da dinâmica 

sociais das representações (JODELET, 2001 p.21). 

 

A representação social é uma forma de analisar e compreender a realidade 

cotidiana. É como aspectos cognitivos são construídos, para que possamos nos posicionar 

em diferentes situações na sociedade, estão presentes na construção de discursos, imagens 

e na mídia. 

 

Geralmente reconhece-se que as representações sociais – enquanto 

sistemas de interpretação que regem nossa relação com o mundo e com 

os outros – orientam e organizam as condutas e as comunicações 

sociais. Da mesma forma, elas intervêm em processos variados, tais 

como a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento 

individual e coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a 
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expressão de grupos e as transformações sociais (JODELET, 2001, p. 

22). 

 

 

 Dentro dessa lógica, podemos analisar como a Polícia Militar assimila as regras 

da legislação que foram modificadas. Para Jodelet (2001), devemos analisar a 

representação social dentro de algumas características. Primeiro, é sempre representação 

de alguma coisa (objeto) - neste caso a legislação de drogas e as próprias substâncias 

psicoativas - e de alguém (sujeito) – policiais militares. Segundo, a representação social 

é uma relação entre símbolos e interpretações das relações sociais. Terceiro, são processos 

ideológicos que atravessam os indivíduos. Quarto, é que toda representação é uma forma 

de conhecimento, seja ela de senso comum ou não (JODELET, 2001). 

 

As questões levantadas pela articulação deste conjunto de elementos e 

de relações podem ser condensadas na seguinte formulação: ‘Quem 

sabe e de onde sabe? ’; ‘O que e como sabe? ’; Sobre o que sabe e com 

quais efeitos? (JODELET, 2001 p.28). 

 

O conceito de representações sociais permite entender a construção dos aspectos 

cognitivos de aprendizagem dos policiais militares, como formam suas condutas, como 

se comportam diante delas, o que pensam sobre as regras que lhes são impostas pela 

instituição que estão inseridos. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Legislação brasileira sobre drogas 

No Brasil, a construção das políticas sobre drogas é pautada dentro de acordos 

internacionais com forte influência dos Estados Unidos, trazendo uma visão política 

proibicionista em suas leis e normas da qual o Brasil é indissociável da conjuntura 

econômica externa ditada pelos Estados Unidos, que por receio de sanções econômicas, 

se comprometeu perante a Convenção das Nações Unidas - ONU (1961, 1971 e 1988) e 

na Comissão de Narcóticos (2009) a combater o tráfico de drogas em todos os níveis, 

adotando assim o modelo proibicionista (RODRIGUES, 2006). 

 

O proibicionismo, em uma primeira aproximação, pode ser entendido, 

como um posicionamento ideológico, de fundo moral, que se traduz em 

ações políticas voltadas para a regulação de fenômenos, 

comportamentos ou produtos vistos como negativos através de 

proibições estabelecidas notadamente com a intervenção do sistema 

penal (KARAM, 2010, p. 01). 

 

As políticas proibicionistas facilitam à expansão do poder punitivo, legitimando 

no senso comum, ideias de “combate”, “extermínio” e “guerra às drogas” estabelecendo 

a criminalização das condutas relacionadas às drogas, através das leis penais e 

reafirmando como controle social o uso exacerbado do sistema judiciário penal. O 

proibicionismo é alvo de inúmeras críticas de grupos relacionados aos Direitos Humanos 

devido às violações de princípios e normas que garante direitos fundamentais 

universalizados por criminalizar condutas individuais e principalmente grupos 

marginalizados pela sociedade.   

O século XX foi marcado por diversos decretos, revogações e substituições na lei 

de drogas brasileira que sempre optou a tender para a “guerra às drogas”. Mesmo com a 

redemocratização do Brasil onde a Constituição de 1988 é apontada como um marco na 

garantia de direitos e liberdades individuais, a política do país foi de continuar adotando 

uma política proibicionista por meio da repressão (KARAM, 2010). 

Em meados de 1932 com a consolidação das Leis Penais brasileiras, ocorre pela 

primeira vez a referência às substancias psicoativas -que antes nomeadas como 

substancias venenosas- e a criminalização do comércio de drogas, com a edição do 
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decreto 4.294/21 que revogou o artigo 159 do código penal de 1980, onde todas as 

condutas relacionadas ás drogas desde a produção, comercialização e consumo passam a 

ser crimes e estabelecendo pena privativa de liberdade de um a cinco anos (RODRIGUES, 

2006; KARAM, 2010). 

Segundo Rodrigues (2006) e Karam (2010) o ano de 1964 é divisor de águas nas 

políticas de drogas, pois, com a ditadura militar, as regras foram modificadas devido à 

nova ideologia de Segurança Nacional imposta, onde foi instaurado um sistema penal 

autoritário. Época que também foi promulgada no Brasil a Convenção Única de 

entorpecentes de 1961, que remetia o ingresso definitivo do Brasil no combate 

internacional às drogas através da repressão. 

O controle penal das drogas entre o período de 1964 a 1971 é marcado pela 

mudança constante na orientação de drogas no Brasil, por exageros das políticas 

ditatoriais, que em tempos de extrema repressão política, usuários e traficantes foram 

igualados perante a legislação como uma tentativa de controle social de drogas como 

entrave ás frentes militantes contraria a ditadura (RODRIGUES, 2006). 

No primeiro momento do regime militar foram editados a Lei 

n.4.451/66, que incluiu o plantio de espécies produtivas de 

entorpecentes no rol dos crimes, e o Decreto-lei n.159/67, que estendeu 

a proibição legal às anfetaminas e alucinógenos. O segundo momento 

ficou marcado pela promulgação do Ato Institucional nº. 5, de 13.12.68, 

pelo novo Presidente, General Costa e Silva,institucionalizando o 

regime ditatorial, fechando o Congresso e suspendendo direitos e 

garantias individuais. Nesse instante peculiar foi editada a nova 

legislação de drogas, o Decreto-lei 385, de 26.12.68, treze dias depois 

da edição do AI-5, com o Congresso ainda fechado. Considerada 

bastante repressiva, a nova legislação de drogas não só criminalizou a 

conduta do usuário como também o equiparou ao traficante, com penas 

de um a cinco anos de prisão, e multa (RODRIGUES, 2006, p. 143). 

 

No ano de 1974 o Brasil passava por uma transição política, com a posse do 

General Ernesto Geisel onde começou se a ter abertura política que só foi concretizada 

em 1980 com a revogação do AI-5 e a promulgação da anistia geral. Mas, a lógica da 

legislação sobre drogas mantinha o foco de combate ao tráfico de drogas e ao uso 

(RODRIGUES, 2006). O final da década de 70 traz consigo a ideologia de Segurança 

Nacional simultaneamente com a ideologia de Defesa Social, que distinguia a sociedade 

em cidadãos do “bem” e do “mau”, onde cidadãos do “bem” eram dignos da proteção 

legal e aos homens “maus” a rigidez da lei penal, conjuntura que nos anos 90 marca a 
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política de drogas brasileira que dentro de um discurso de segurança urbana, onde remetia 

às drogas a situação de violência no país. (RODRIGUES, 2006).  

A abertura democrática no Brasil pouco mudou em relação à legislação de drogas, 

segundo Rodrigues “passados quatro anos com o retorno da democracia e a edição da 

Constituição Democrática de 1988, paradoxalmente percebe- se um movimento de 

endurecimento das penas” (2006, p.154). Diversos decretos foram editados, e o tráfico de 

drogas passa a se enquadras na Lei de Crimes Hediondos1 nº. 8.072/90 que restringiu as 

garantias da Constituição de 1988 aumentando as penas a condutas relacionadas às 

drogas. 

Na década de 90, existiam dois pesos e uma só medida, pois por volta de 1995 já 

se argumentava sobre políticas de redução de danos, devido a epidemias de Aids, mas o 

discurso de “Lei e Ordem” e o enquadramento das condutas relacionadas às drogas 

incluída como crime hediondo, explicita a posição político-legislativa do Brasil- 

endurecimento das penas, restrição à fiança, restrição à liberdade provisória- ainda que 

réu primário com bons antecedentes, progressão de regime prisional, possibilidade de 

responder em liberdade (RODRIGUES, 2006; KARAM, 2010). 

O século XXI é marcado como um proibicionismo moderado, pois no ano de 2000 

é criado o Sistema Nacional Antidrogas com o Decreto nº 4.345/2002 que estipulava 

prevenção, tratamento e repressão (Brasil, 2002; Rodrigues 2006).  O uso de drogas ainda 

é considerado uma ameaça e principal culpada pelos índices de criminalidade, mas com 

medidas preventivas ineficientes e com grandes pautas de debates contrarias e a favor.  

Atualmente está em vigor a Lei nº 11.343/2006 onde os usuários, dependentes 

químicos e traficantes passam a ser diferenciados pela lei, houve despenalização da posse 

para uso, mas as demais condutas continuam mantidas nos processos legais de pena 

privativa da liberdade. A nova lei estabelece prevenção, reinserção social do usuário e 

dependentes de drogas, e o endurecimento das penas para o tráfico de drogas (BRASIL, 

2006). 

A lei n°11.343/06 institui do Sistema Nacional de Políticas Públicas 

sobre Drogas com a finalidade de articular, integrar, organizar e 

coordenar as atividades de prevenção, tratamento e reinserção social de 

                                                           
1
Lei de crimes hediondos 8.072/90, aplicada também às condutas relacionadas às drogas. É considerado 

crime hediondo os crimes mais graves e de ameaça a coletividade (Rodrigues, 2006). 
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usuários e dependentes de drogas, bem como as de repressão ao tráfico 

estando em perfeito alinhamento com a Política Nacional sobre Drogas 

e com os compromissos internacionais do país (BRASIL, 2006, p.27). 

 A nova lei entrou em vigor desde 2006, e não esclarece a fundo a distinção entre 

usuário e traficante. O artigo 28 se refere à despenalização do usuário, já o artigo 33 diz 

a respeito daqueles que comercializam drogas. Em suma a nova lei não traz clareza sobre 

essa diferenciação e, até mesmo, porque o limiar que separa o uso da venda é tênue e de 

fácil transição, sendo complicado estabelecer critérios mais objetivos para categorizar os 

sujeitos entre “usuários” e “traficantes”. Assim aponta na lei: 

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou 

trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às 

seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - 

prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de 

comparecimento à programa ou curso educativo. (BRASIL, 2006) 

 Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, 

trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 

fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 

(mil e quinhentos) dias-multa. (BRASIL, 2006) 

 

Como a nova lei de drogas traz uma tendência de “despenalização” do usuário, 

muda se completamente a lógica das administrações institucionais2 relacionadas às 

drogas. Como usar e portar drogas para consumo próprio não é mais crime hediondo essa 

situação entre a legalidade e ilegalidade gera o que Telles (2010) chama de “ilegalismos” 

termo utilizado também por Foucault para descrever condutas que são toleradas, mas não 

são aceitas no âmbito das leis.  

[...] São nessas circunstâncias e nesses contextos práticos que se torna 

possível entender as conexões internas entre lei e exceção. São práticas 

que articulam simultaneamente o dentro e o fora da lei. Práticas que não 

poderiam ser entendidas nos termos de lei e transgressão da lei, pois é 

justamente essa diferença que é suspensa e desativada nos seus modos 

concretos de operação [...] Definições estas que dependem de um poder 

discricionário, definidor justamente da soberania. Poderes de soberania 

multiplicados e desdobrados nessas pontas que afetam as vidas e formas 

de vida [...] Nas circunstâncias de vida e trabalho dos que habitam esses 

lugares. (TELLES, 2010, p.215). 

 

                                                           
2 Delegacias, distritos policiais, juizados. 
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 Dentro dessa lógica Policarpo (2008) aponta que como não há mais uma infração 

criminal que leva ao encarceramento do usuário, e sim advertência; existe uma tendência 

do poder judiciário de se sentir desobrigado das condutas relacionadas ao uso de drogas, 

apesar de ainda ser crime, é considerado como “crime de menor potencial” e acaba 

passando essa responsabilidade para a esfera policial, pois ela é responsável pela 

vigilância ostensiva da sociedade.  

Rodrigues (2006) aponta que a falta de estrutura na Segurança Pública não 

possibilita a implementação da política imposta – proibicionismo - pois como a Polícia 

Militar não consegue impedir a venda e o consumo, fica a critério do policial selecionar 

os casos em que vai atuar, abrindo espaço para a corrupção. 

 “A primeira tipificação do fato delituoso, feita pela polícia, influencia 

decisivamente o curso do processo, determinando deste a escolha entre 

registrar, ou não, a ocorrência, indiciar ou não o suspeito, até a forma 

de conduzir o interrogatório e montar os autos que serão enviados ao 

Promotor” (LEMGRUBER, 2002, p.7 apud RODRIGUES, 2006, 

p.215). 

 

Outra problemática que envolve o contexto de atuação da Polícia Militar é a forma 

como idealizam o que são as drogas, o tráfico e o usuário sua representação social sobre 

tais temas. Pois a liberdade que a nova legislação proporcionou ao Policial Militar de 

decidir quem é o traficante ou não, gera processos que Policarpo, pegando emprestado de 

Michel Misse, chama de “mercadorias políticas” onde ocorrem processos de “construção 

da verdade” exemplificados por Rodrigues acima, que acarreta em corrupção, 

dependendo muitas das vezes da “representação” que o policial em questão estabelece 

durante o flagrante (Policarpo, 2008). 

Por estar o tempo todo circulando entre o legal e o ilegal e controlando 

quem passa, ou não, de uma condição a outra, alguns policiais 

transformam esse poder em um verdadeiro comércio de mercadorias 

políticas. Como o usuário de drogas participa de um mercado que 

transaciona mercadorias criminalizadas de produção privada – 

caracterizando o tráfico de drogas –, se ele for pego pela polícia, o 

registro do flagrante – o relaxamento através dos procedimentos 

criminais, como a tipificação por uso ou tráfico, etc. – passa a ser uma 

mercadoria (Policarpo, 2008). 

 

Denúncias sobre violência policial e corrupção é um fato frequente na mídia, 

associadas com supostas ligações do tráfico de drogas com diversos crimes. Muitas das 
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vezes são informações sem um embasamento empírico que comprove a legitimidade 

dessas práticas policiais, que fomenta a criação de representações de senso comum 

enviesado e de construções de políticas públicas de seguranças inadequadas.  

Policarpo (2008) aponta que a nova lei de drogas 11.343/ 2006 deixa o policial 

militar livre para decidir o destino da pessoa que é pego em flagrante, já que não existem 

critérios específicos para distinguir traficante do usuário. 

Qualquer quantidade de drogas achada com o indivíduo pode ser 

utilizada para enquadrá-lo como traficante e, mais ainda, não se 

exigem provas de que ele realmente as comercialize e, justamente por 

isso, muitos usuários são presos e condenados como traficantes. Além 

do próprio estigma social sobre determinados grupos sociais, abre-se 

espaço para a constituição de outro mercado ilegal que transita 

negociações de caráter político (POLICARPO, 2008, p 02). 

 

Assim a polícia militar que opera na vertente ostensiva, responsável pela maioria 

dos flagrantes, fica mais livre para decidir quem é o usuário e quem é o traficante, já que 

a legislação não traz especificações da distinção entre usuário e traficante. 

 

2.2 A Corporação “Polícia Militar” 

Durante as primeiras décadas do século XX com a proclamação da República cada 

Estado tinha autonomia para organizar sua própria segurança, mas de modo geral a força 

militar era encarregada em casos de grandes distúrbios coletivos, a Guarda Civil 

incumbida do patrulhamento nas ruas e a Policia Civil era responsável por processos 

criminais e coordenar o policiamento. (FONTOURA, RIVERO, 2009). 

Em meados de 1969 acontece uma mudança significativa com a criação do 

Decreto lei nº 1.072/1969 que extinguiu as Guardas Civis e as Policias Militares Estaduais 

passou a ter competência exclusiva pelo policiamento ostensivo, que antes era utilizada 

apenas para conter casos de manifestações e greves. (FONTOURA, RIVERO, 2009). 

Atualmente “Segurança Pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio” (art.144) a divisão constituiu em: organizações militares da União; e as 

forças policiais brasileiras subdividem em Civil, Militar e Federal e Policia Rodoviária 

Federal. (BRASIL, 1988). O que estabelece o regulamento das polícias militares e corpo 
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de bombeiros é o Decreto nº 88.777 (R-200) de setembro de 1983, que estabelece 

princípios e normas que regem as polícias. Assim fica estabelecido como competência da 

Polícia Militar: “Manutenção da Ordem Pública- É o exercício dinâmico do poder de 

polícia, no campo da Segurança Pública, manifestado por atuações predominantemente 

ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem 

pública (BRASIL, R-200, art.2). 

Ao traçar um histórico da Policia Militar da Goiás, Pereira e Viventini (2012), 

argumenta que no início da década de XX foi um processo decisório na corporação, que 

sofreu mudanças significativas na estrutura das polícias, Goiás crescia a todo vapor com 

a Marcha para Oeste e a polícia começou a ser militarizada. 

Com a mudança da capital para Goiânia a polícia foi novamente reestruturada por 

diretrizes de ensino especificas teóricas e práticas de segurança pública voltadas para o 

inter-relacionamento com a população local. Posto isso, em 1949 a Força Policial de 

Goiás passou a ser a Policia Militar de Goiás (PEREIRA, VIVENTINI, 2012). 

Durante os Governos Militares, o Coronel Israel Copio Filho, em 1970 implantou 

o regulamento disciplinar e de ensino do Exército na Policia Militar de Goiás, até que em 

1977 o Major do Exército brasileiro Coronel Nelson Ivan Pacheco reformulou a Policia 

Militar de Goiás com mudanças pedagógicas e reformulou o regulamento disciplinar, 

onde deu direito de defesa aos policiais, que até então poderiam ser punidos sem direito 

a defesa (PEREIRA, VIVENTINI, 2012). 

Em meados de 1999 quando o Governador Marconi Perillo assumiu o governo do 

Estado de Goiás, realizou uma nova logística da corporação onde foi decreta a 

descentralização do comando de policiamento do interior e da Capital tendo assim uma 

autonomia relativa (PEREIRA, VIVENTINI, 2012). 

 A PM/GO tem um sistema próprio de ensino nominado Ensino Policial Militar 

que almeja o estudo e a prática dos policiais, de acordo com o Plano Geral de Ensino 

(PGE- 2003) a Academia de Policia Militar tem que proporcionar ao policial a habilitação 

necessária para os cargos e funções exercidos e a obrigação de manter a corporação 

inserida no contexto social da sociedade em que atuam (PEREIRA,VIVENTINI, 2012).  

A Academia de Polícia Militar, como instituição de ensino, tenta 

reproduzir, por meio de sua infra-estrutura, o ambiente e o lar de seus 

alunos. Nesses termos, o quartel é visto como uma grande casa e os 
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militares, de todos os postos e graduações, como uma imensa família. 

Um fato que corrobora esse ponto de vista é o discurso tanto dos oficiais 

como dos praças. Nas palestras e instruções dadas pelos oficiais aos 

praças é comum ouvir que o quartel é a segunda casa dos policiais 

militares (PEREIRA, 2012, p.7 apud SILVA, 2002 p 28). 

A priori a metodologia de ensino da Policia Militar era voltada exclusivamente 

para fins militares para a guerra, a nova proposta da Corporação Militar em tese deve  

remete ao ensino mais proporcional ao cotidiano das cidades, práticas policiais 

compatíveis  com as  problemáticas da criminalidade urbana e às condutas relacionadas 

ao uso e ao comercio de drogas (RIVERO, 2009; PEREIRAK, 2012). 

 

2.3 Análise Representações Sociais da Polícia Militar  

 

2.3.1 Sobre as representações sobre drogas 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) droga é toda substância que 

introduzida no organismo vivo modifica uma ou mais das suas funções. Esta definição 

engloba substâncias ditas lícitas [...] igualmente as substâncias ilícitas. Para captar a 

representações sociais da PM/GO sobre “o que consideram que sejam as drogas” a 

pergunta foi realizada de maneira aberta, para captar todos possíveis significados das 

drogas. Sendo assim, os policiais mostraram a percepção da diferenciação das drogas 

lícitas e ilícitas, considerando todas essas substancias como drogas, e prejudiciais à saúde. 

O álcool, dentre todas as outras substâncias foi a mais citada, e considerada como mais 

problemática na sociedade. Outro fator relevante no discurso dos policiais é a interligação 

das drogas com outros tipos de crimes: homicídios, roubos e acidentes de trânsito.  

Eu considero droga todas as drogas licitas e ilícitas, porque descobri 

que uma das causas... Dos problemas... 96% dos problemas que existe 

no mundo é por culpa do álcool. Então eu acho que álcool é a droga que 

prejudica mais a população porque existe muitas famílias que ninguém 

mexe com drogas é... Ninguém usa droga ilícita e o álcool ele tá 

praticamente em todas as casas que a gente conhece. Então quer dizer 

pra mim drogas são todas as lícitas, que é o álcool, acho que é pior ainda 

que as outras, as ilícitas (Policial Militar, Proerd, 44 anos). 

 

Droga é um inferno (risos). Droga é um inferno porque é o que temos 

hoje de, de crimes do menor ao maior ele gira em torno das drogas. Ao 

meu ver são as drogas e a corrupção os dois grandes câncer da nossa 

sociedade porque os dois andam juntos, andam juntos, tanto a corrupção 
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política quanto de diversas outras, né? Até no setor, até no meio 

judiciário e em todas as, as instâncias e... Corrupção e o crime são 

fenômenos naturais de uma sociedade, a gente sabe disso, mas, têm 

níveis aceitáveis e o Brasil hoje vive um nível muito além do que a 

gente pode imaginar inclusive. Então pra mim a droga são os dois, dois 

é, tá entre os dois problemas maiores que a gente tem tanto de desordem 

quanto de crime, né, porque ela incentiva e fomenta outras coisas. Pra 

mim é uma das causas do caos que a gente tem hoje de Segurança 

Pública. (Policial Militar, Graer, 34 anos) 

 

Se nós pegamos ai no pensamento a planta Cannabis Sativa é uma obra 

de Deus! Criação de Deus! Tenho nada contra pega a Cannabis Sativa 

levar para o laboratório e extrair os substratos necessários para 

produção de medicamentos, é uma benção que Deus nos concede! 

Termos esse medicamento para amenizar o sofrimento de irmãozinhos 

encarnados. Agora quando pensamos na possibilidade de termos a 

maconha utilizada como medicamento, fumada? É absurdo! [...] A 

maconha fumada ela é uma droga que não traz nenhum benefício [...] A 

raiz planta, os substratos, não o cigarro fumado. Porque o que provoca 

a alteração comportamental é a fumaça, é o cigarro fumado. A fumaça 

vai para o cérebro, atinge o cérebro, percorre a corrente sanguínea e 

altera o funcionamento da mente da pessoa, no comportamento da 

pessoa [...] Policial Militar, Município de Posse, 52 anos.  

 

Existe um duplo discurso na representação das drogas, hora mencionada pelo 

caráter de substancias nocivas à saúde, sendo elas licitas ou ilícitas, reconhecendo a 

identidade de cada substância psicoativa. Mas também de uma visão ampla ligada ao 

contexto social que as drogas estão inseridas na sociedade, como a interligação das drogas 

com o aumento da criminalidade, as drogas como “o grande mal da sociedade”. Há uma 

tendência de um discurso de caráter “demonizador” da droga. A forma de conhecimento 

desenvolvida pelo grupo de entrevistados que demonstram suas posições, valores e 

ideologias é um discurso estigmatizado em relação às drogas.  

 

2.3.2 Sobre a Legislação 

 

Em relação às políticas de drogas existentes de modo geral todos os policiais se 

consideram insatisfeitos, por considerar a atual legislação contraria ao trabalho de 

vigilância ostensiva, ineficaz diante do trabalho realizado no dia a dia nas ruas, não vêem 

como positivo a despenalização do usuário de drogas.  

Eu acho que ela não é eficiente, mas é a necessária. Tem que ter a 

política, tem que ter a proibição e eu acho que o que tá faltando é mais 

empenho para realmente proibir. Porque não adianta a polícia ficar aqui 
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dentro dessa cidade correndo atrás de traficante sendo que as fronteiras 

estão abertas e entra e saí e arma e droga do jeito que tá.[...] eu acho que 

a política de proibição é certo e eu acho que o que está errado é que não 

tá investindo nessa lei de proibir o tráfico (Policial Militar, Proerd, 44 

anos). 

 

Sobre as políticas, eu quero falar mais especificamente da Polícia 

Militar, a Polícia Militar ela trabalha de forma repressiva, tanto a minha 

unidade em que eu trabalho, quanto toda a polícia, a gente trabalha de 

forma repressiva, e eu acho que com um êxito muito grande, [...], 

porém, igual eu já te falei, é enxugar gelo, porque a gente apreende 

muito, mas entra demais, então tem muita coisa aí rodando(Policial 

Militar, Graer, 34 anos). 

 

O Brasil não está preparado para essa legislação, o problema não é na 

legislação é o Brasil que não está preparado. Porque se nós tivéssemos 

condições de tratar realmente essas pessoas eu acho que estaria bem 

mais controlado. Do que você ter o traficante... Porque tem quem 

consome, e se você diminuir quem consome o tráfico fica à mercê, e é 

por isso que movimenta essa grande quantidade de droga, as pessoas 

estão consumindo cada vez mais (Policial Militar, Rotam 33 anos). 

 

O traficante ele é todas aquelas pessoas que fornecem drogas, 

independente de quantidade, se eu dou uma pequena dolinha de droga 

para uma pessoa eu sou um traficante, porque você está fornecendo 

aquela droga mesmo que gratuitamente porque a gente sabe que a 

princípio sempre as drogas são oferecidas gratuitamente e é vendido 

como se a droga fosse uma coisa maravilhosa, você vai ter uma viagem 

maravilhosa, você vai ter sensações maravilhosas. Claro, que eu não sei 

por que eu nunca usei, mas as pessoas que usam drogas falam que é 

uma viagem, que é uma sensação boa a princípio, mas a consequência 

que vem daquilo ali é que é o grande problema (Policial Militar, Zona 

Noroeste, 34 anos). 

 

Na representação dos entrevistados fica evidente que eles são completamente 

favoráveis as políticas proibicionistas, dentro da concepção dos policiais é inaceitável a 

descriminalização dos usuários, devido ao discurso já demonstrado acima das drogas 

vinculada ao aumento da criminalidade e destruição moral de valores individuais e da 

construção e manutenção da família, além que para os policiais a despenalização do 

usuário faz com que se aumente o consumo e em conseqüência aumenta-se o tráfico de 

drogas. É importante destacar, que alguns dos policiais têm compreensão muito limitada 

da legislação sobre drogas, pela própria dificuldade de interpretação da lei, o que é de 
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extrema importância durante uma abordagem policial, pois a primeira tipificação do 

delito é realizada pelo policial militar.  

Outro fator relevante na fala dos entrevistados foi a assimilação do usuário como 

propício a cometer atos criminosos, mas ao mesmo tempo é percebido como um doente, 

uma pessoa que precisa de cuidados médicos e sociais, e não de punição. Os discursos 

entram em choque, pois no mesmo momento em que o usuário é visto como um indivíduo 

que colabora para o tráfico de drogas e a criminalidade, portanto contrários a 

despenalização do usuário por fomenta o tráfico de drogas, acreditam em políticas de 

recuperação desses usuários.  

 

A legislação sobre drogas hoje, nós vivemos numa situação assim, não 

só as drogas, mas como muitos outros crimes, a punição hoje, só a 

punição por si só não resolveria. Teria que ter, ser criado, feito políticas 

pra criar apelos morais em torno disso. Não só punir, não só deixar 

preso e tal. Tem que dar condições e valorizar moralmente as pessoas 

pra dizer pras pessoas que aquilo ali não é o certo, que aquilo não é 

bonito. Porque simplesmente prender e encarcerar, daqui uns dias a 

gente vai estar com a população toda presa. Tem que enfatizar valores 

morais, começando pela base, pela educação. (Policial Militar, Zona 

Sul, 46 anos) 

 

Durante as entrevistas outra dualidade surge no discurso dos entrevistados, pois, 

grande parte dos policiais tinham, ou já tiveram contato de maneira direta ou não com o 

Proerd (Programa Educacional de Resistência ás drogas), que faz parte da única política 

preventiva sobre drogas nas escolas realizada pela Polícia Militar, projeto que se trata de 

prevenção ao consumo de drogas, onde os policiais  assimilam como positivo a existência 

de uma proposta de prevenção  a respeito das políticas de drogas, mas ainda se mostram 

adeptos as políticas proibicionistas.  

 

2.3.3 Sobre a abordagem  

 

Sobre a prática da atividade policial, durante o trabalho de campo e analise geral 

das entrevistas, percebi dificuldades e receio dos entrevistados sobre relatar a prática 

policial. Diversas vezes quando perguntado aos entrevistados como eles diferenciam 

durante a abordagem policial usuários e traficantes, houve hesitação e desconfiança ao 

falar sobre a atuação nas abordagens relacionadas às drogas.  



27 
 

 
 

- Na hora da abordagem quais que são os focos, as prioridades que vocês 

dão? Como que acontece essa abordagem na hora de você saber quem 

é o traficante quem é o usuário? 

 

- É complexo. Essa pergunta é uma pergunta de resposta complexa. Por 

quê? Porque a maior parte das vezes, na maioria das vezes quando nós 

abordamos é..., pessoas que são a ponta do comércio, são os vendedores 

no final são pessoas que se confundem muito entre usuário e vendedor 

[...] porque é no tráfico, porque elas também consomem, da mesma 

forma que eu te disse antes, são pessoas que utilizam uma parte do que 

ele ganharia pra poder consumir, se sustentar, entendeu? Então, acabam 

sendo utilizados pra poder fazer a venda, então eles se confundem 

muito, na maioria das vezes a gente aborda usuário e traficante ao 

mesmo tempo, e no frigir dos ovos, por questões legais esse pequeno 

traficante acaba não sendo enquadrado como traficante, acaba sendo 

enquadrado como usuário, pela quantidade de droga que porta, as vezes 

não caracteriza o tráfico, então temos uma questão de legislação que 

muitas vezes a gente não consegue distinguir. A gente sabe, mas 

legalmente a gente não pode afirmar entendeu? [...] É a convivência, é 

a experiência. É já sabe... Pelo jeito, pelo comportamento né? Pela 

forma como que, que a gente aborda às vezes a gente pega no ato de 

estar passando a droga, então a gente sabe distinguir naquele momento 

quem foi que passou quem foi que não passou. [...] E mesmo assim 

muitas vezes a gente não consegue é....é...comprovar em auto essa, essa 

passagem da droga entendeu? Às vezes acaba sendo os dois autuados, 

como sendo usuários. Já aconteceu...  (Policial Militar, Região 

Noroeste, 34 anos). 

É evidente nesse trecho a dificuldade da diferenciação e interpretação da lei, 

chamando atenção para o que já foi argumentado na discussão teórica, a abertura para a 

“construção da verdade”, que se trata da decisão de qualificar como usuário ou traficante 

ficar a livre arbítrio do policial, a maneira avalia ser tráfico ou não varia muito de acordo 

com a representação social, dos valores e concepção que o policial em questão tem sobre 

o que sejam as drogas, o usuário e assim por diante, o estereótipo construído na concepção 

do que sejam as drogas, a diferenciação entre traficantes e usuários acarretados de valores 

morais e enviesados, dificulta ainda mais o processo de qualificação durante uma 

abordagem policial.   

- Mas o delegado pergunta os elementos que vocês viram? 

- É, por exemplo, você viu ele pagando? “Vi fulano pagando pra 

cicrano”. Na ocorrência se a pessoa fala “oh eu estava passando e ele 

me ofereceu, perguntou se eu queria fumar com ele, de graça”.  Mas é 

trafico, esta previsto na lei. Compartilhar o uso também é trafico. Ai as 

pessoas dizem: “Ah mais uma quantidade insignificante! Isso não 

existe, é uma pessoa que ele tirou do mundo do bem! Eu sou radical, 

nesse aspecto eu sou radical! Não é que eu seja santo, eu tenho meus 

erros, são graves os meus erros. Mas essa pessoa que tirou essa pessoa 
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do mundo do bem ele tem que ser responsabilizada pela legislação. Não 

existe a previsão legal, então que ela pague por aquilo que fez. Mas os 

delegados hoje em dia não fazem mais né. Não pela questão de não ter 

vagas em delegacias. Não é porque eles não queiram a lei tem brechas, 

permite que o cara vá pra rua fique só como usuário, mesmo o traficante 

ele diz pro delegado que é apenas uso. 

- Isso que eu ia te perguntar, ele não pega a sua palavra e a dele? 

- Eu não me preocupo com isso 

-Não, de jeito nenhum eu só estou querendo entender, imaginar a 

abordagem... 

- Encontro duas pessoas, eu apresento e relato na ocorrência aquilo que 

ele me disse. Eu não vou ficar ali querendo saber o que ele disse pra o 

delegado. Não você tá mentindo? Não esse não é meu papel! 

- Sim, é só pra perguntar se o delegado ouve você? É nesse sentido. 

- Ouve (Policial Militar Proerd, 52 anos).  

 

 Como que funciona isso da abordagem? Você vê uma pessoa e decide 

abordar, você sabe se é traficante, ladrão ou se é usuário? Como é esse 

procedimento que é padrão né a ser feito?  

- O policial quando ele vai trabalhando ele vai pegando experiência, e 

a Polícia Militar ela também trabalha com sondagens estatísticas, se em 

uma região está acontecendo uma modalidade de crime é direcionado 

um policiamento para aquela região. Então se nessa região tá 

acontecendo roubo, tá acontecendo furto, tráfico, baseado em um 

levantamento estatístico são direcionados policiais para aquela região, 

tem um trabalho em cima disso, e em cima da experiência de cada um, 

tá cometendo um crime ou está na eminência de cometê-lo 

automaticamente se ela ouve barulho de viatura, vê a presença do 

policial ela tende a dar alguns sinais e também tem algumas 

características que a gente aprende a diferenciar, tem uma pessoa 

andando na rua o dia inteiro e não mora na região, porque essa pessoa 

tá aqui? Tem um indivíduo andando de blusa de frio e o sol está quente, 

tem aqui uma pessoa que passou do lado da viatura e imediatamente ela 

aumentou o passo e mudou a direção, são situações de suspeição que o 

policial vai adquirindo e que nos ajuda a gerencia a situação nossa 

(Policial Militar, Noroeste, 40 anos).  

 

 

- Sim, isso que eu te falei agora a pouco, nós temos o uso seletivo da 

força, ela começa em um padrão. Em toda abordagem você vai... 

Quando é infrator da lei, já está em uma situação identificada, por 

exemplo, roubou um veículo daí você tá patrulhando e encontrou com 

aquele veículo, e a pessoa tenta fugir e você faz um cerco, ali se você 

abordar uma pessoa, o nível de abordagem já é para o infrator da lei, é 

diferenciado! Logo, em uma abordagem normal, você usa o mesmo 

padrão com todas as pessoas, o posicionamento ali é arma, respeito no 

tratamento, não é que a polícia desrespeita o infrator da lei. Só que a 

energia e a força ela tem que ser aparelhada com a agressão que você 
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está sofrendo e a insegurança é muito maior, é muito complicado 

(Policial Militar, Centro, 43 anos).   

 

A partir do momento que os policiais relatam que os motivos para “suspeição” de 

uma abordagem se baseiam no tipo de vestes que um indivíduo usa em uma determinada 

região da cidade, ocorre o que Misse (2010) classifica como “sujeição criminal” onde 

preventivamente se cria um grupo classificado como supostos sujeitos propensos a 

cometer um crime. Segundo Misse (2010) esses sujeitos são marcados por “tipos sociais” 

que são indivíduos estereotipados pela pobreza, cor do cabelo e estilo de vida 

enquadrados como violentos, bandidos neste caso no discurso dos policiais como 

traficante. Ressaltando que como o policial tem o uso seletivo da força, abre se mais 

dificuldades ainda para critérios subjetivos, pois as situações podem acarretar em 

problemas para ambas as partes, tanto para um cidadão abordado sem motivos, quanto 

para a segurança do próprio policial.   

A Policia Militar deve obrigatoriamente seguir o Procedimento Padrão 

Operacional da Policia Militar3, se trata de uma cartilha indicando como cada policial 

deve agir em determinadas situações, de abordagens, apreensão de veículos, 

entorpecentes entre outros. Mas a cartilha também não esclarece a fundo como agir em 

nenhuma das situações, é uma cartilha muito subjetiva, é composto de tabelas que 

somente indicam os procedimentos, e códigos a serem relatados nas ocorrências, sem 

nenhuma explicação mais qualitativa a respeito dos procedimentos a serem seguidos. Por 

exemplo, quando se trata da abordagem relacionada ao uso de entorpecentes a única nota 

de esclarecimentos se trata deste pequeno trecho:  

Item 1 – Busca pessoal detalhada: Cumprir o POP 203.06 e, na 

seqüência, observar as vestes, halitose, cheiro nas mãos, cicatrizes, 

vermelhidão nos olhos, picadas nos braços, nariz com coriza, lábios 

feridos, inquietação, pontas dos dedos queimadas e amarelas, o porte de 

seringas, apetrechos de fabricação caseira, pequenos papéis de seda, etc.  

Item 2 – Busca veicular ou em local aberto ou fechado: Observar se 

alguma droga ilegal foi jogada nas imediações ou se existem materiais 

que indiquem a sintetização ou uso ilegal das substâncias, como: 

razoável quantidade de saquinhos plásticos, papel alumínio, balança de 

precisão, materiais químicos (bicarbonatos de sódio, cafeína, amônia, 

éter, etc.) e utensílios domésticos com prováveis resíduos de droga 

ilegal(Procedimento Operacional Padrão. Policia Militar de 

Goiás.2010, p 100).  

 

                                                           
3 Em anexos, Procedimento operacional padrão, averiguação de droga ilegal.  
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Portanto, a legislação sobre drogas onde se aplica a lei 11.343/2006 e o manual 

operacional que rege a conduta, procedimentos e alerta quando atuar deixa uma linha 

tênue entre que seria o usuário e traficante. Fato que é demonstrado claramente no 

discurso policial, que quando perguntado dos critérios para realizar uma abordagem, 

explica que é a vivência e experiência no trabalho que leva o policial a fazer uma 

abordagem em determinado cidadão, com critérios nada objetivos, ou na maioria das 

vezes preconceituosos.  

A lei 11.343/2006 prevê o prosseguimento de diligências policiais após o início 

do processo (KARAM, 2010). Isto é, após o policial abordar e levar para averiguação e 

ser indiciado pelo delegado, o policial tem até três dias para encaminhar provas, fatos, 

relatos antes da audiência de instrução e julgamento, violando o direito de defesa do 

indivíduo. É obrigação do policial realizar as diligências, ou seja, apurar a possível prática 

de um crime, para dar elementos para o Estado decidir punir ou não. “A ação penal 

condenatória diz que nenhuma prova de interesse da acusação poderá ser produzida fora 

do processo ou em curso, e sem a participação da defesa” (KARAM, 2010). Regras que 

não são respeitadas durante e depois da qualificação do possível delito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A legislação sobre drogas é pautada em políticas proibicionistas, que consiste na 

proibição de substancias consideradas ilícitas, baseada em discursos moralistas 

sustentado por motivos políticos econômicos devido a dependência econômica aos 

Estados Unidos que declarou “guerra ás drogas”. Ao se optar pela repressão, ignora se a 

dificuldade da ação policial de fiscalizar o comercio de drogas, dos altos custos que essa 

política propicia, dos reais riscos de saúde dos usuários e a crise que vivenciamos hoje no 

sistema penitenciário. 
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Ao decorrer da fala dos entrevistados, percebo que fica ainda mais subjetivo a 

diferenciação entre usuários e traficantes, e fica claro também a resistência dos policiais 

militares de aceitarem a nova lei de drogas, até mesmo por causa da dificuldade da 

tipificação entre usuários e traficantes. Com isso, transforma-se essa situação além de um 

comercio violento de substancias ilícitas em “mercadorias políticas”, passiveis de 

barganha entre policiais e traficantes.  

A Polícia Militar se demonstra desprepara, para atuar de acordo com a nova 

legislação de drogas 11.343/2006. A “sujeição criminal” que os policiais fazem na 

qualificação entre usuários e traficantes, apenas sustenta uma realidade social de 

preconceitos. A abertura que a nova legislação trás de propostas alternativas ao 

proibicionismo, como a despenalização do uso e as medidas de redução de danos vai 

contra as ações repressivas das polícias e de todo aparato proibicionista.   
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ANEXO 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. PERFIL 

 Qual o seu nome? 

 Qual idade? 

 Conte-me sobre a sua trajetória acadêmica/profissional? Onde começou a 

trabalhar, em quais lugares, quais funções já exerceu? 
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 O (a) senhor (a) poderia dizer qual ocupação exerce atualmente? E explicar quais 

são as suas principais atividades nessa função? 

 Quanto tempo já atua na Segurança Pública/Saúde/Educação?  

 Quais as principais mudanças desde quando entrou até os dias atuais? 

 Qual a sua avaliação sobre o local que trabalha? O que diz da equipe? Da 

estrutura? Das condições de trabalho de modo geral? 

 

2. REPRESENTAÇÕES SOBRE AS DROGAS 

 O que o (a) senhor (a) considera que sejam as drogas? Como as definiriam? 

 Nos últimos anos nunca se falou tanto em drogas, a que o (a) senhor (a) atribui o 

fenômeno das drogas na sociedade atual? Porque se tornou pauta de debate? 

 Entrando especificamente no perfil de algumas drogas, queria que me dissesse o 

que pensa sobre cada uma delas e o reflexo na sociedade atualmente: 

 Maconha? 

 Crack? 

 Cocaína? 

 Drogas sintéticas? (LSD, Ecstasy, etc.) 

 Anabolizante e anfetaminas? (Drogas da estética) 

 Ritalina? (Drogas para estudar) 

 Álcool? 

 Tabaco? 

 

3. REPRESENTAÇÕES SOBRE OS USUÁRIOS DE DROGAS 

 Em seu ponto de vista o que leva as pessoas a consumirem drogas? Quais fatores 

influenciam? 

 Na sua experiência e opinião, o que diferenciaria um usuário usual de drogas de 

um dependente de drogas? 

 Você acredita que há preconceito em relação ao usuário/dependente de drogas? O 

que pensa sobre isso? 

 Em relação a prática do consumo de drogas é frequente que se ouça algumas 

afirmações, dentre uma delas a de que: “A maconha é a porta de entrada para 

outras drogas”. O que você pensa dessa afirmação? Por quê? 

 A partir de sua experiência e opinião, o que você compreende como traficante de 

drogas? Como você o definiria? O que o diferenciaria de um usuário? 

 Retornando a cada droga especificamente, com base na sua experiência seria 

possível traçar um perfil de usuário de cada tipo dessas drogas?  

 Maconha? 

 Grupo etário; 

 Grupo étnico-racial; 

 Classe social; 

 Localização socioespacial (periferia e bairros nobres) 

 Gênero 

 Crack? 

 Grupo etário; 

 Grupo étnico-racial; 

 Classe social; 

 Localização socioespacial (periferia e bairros nobres) 

 Gênero 

 Cocaína? 

 Grupo etário; 
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 Grupo étnico-racial; 

 Classe social; 

 Localização socioespacial (periferia e bairros nobres) 

 Gênero 

 Drogas sintéticas? (LSD, Ecstasy, etc) 

 Grupo etário; 

 Grupo étnico-racial; 

 Classe social; 

 Localização socioespacial (periferia e bairros nobres) 

 Gênero 

 Anabolizantes? 

 Grupo etário; 

 Grupo étnico-racial; 

 Classe social; 

 Localização socioespacial (periferia e bairros nobres) 

 Gênero 

 Álcool? 

 Grupo etário; 

 Grupo étnico-racial; 

 Classe social; 

 Localização socioespacial (periferia e bairros nobres) 

 Gênero 

 

4. REPRESENTAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS DE DROGAS 

 Como o senhor (a) avalia as políticas sobre drogas no Brasil?  

 Como você analisa a legislação na área?  

 Quais os principais desafios que você aponta? 

O que o senhor pensa sobre a proibição do comércio, consumo e produção de algumas 

substâncias psicoativas estabelecidas pela legislação brasileira? 

Em relação a atual legislação, é possível dissociar o tráfico de consumo de drogas?  

Em relação à diferenciação entre traficante e usuário de drogas na legislação, como você 

percebe essa diferença? 

 Quais são os critérios utilizados? 

 Quais são as etapas de diferenciação? 

 Quais são os fatores fundamentais para diferenciar um do outro? 

Para o (a) senhor (a), as políticas proibicionistas são eficazes? 

 Na redução da circulação de substâncias psicoativas? 

 Na redução do consumo? 

 Na diminuição da criminalidade? 

Para o senhor, quais são os pontos positivos e negativos das políticas proibicionistas? 

Para o senhor, quais são os principais efeitos das políticas proibicionistas? 

O que o senhor pensa sobre as políticas de legalização das drogas? 

 Drogas gerais; 

 Maconha; 

O que o (a) senhor (a) acha sobre as experiências de legalização da maconha no Estado 

do Colorado/EUA, no Uruguai e na Espanha? O senhor tem conhecimento mais 

aprofundado acerca dessas experiências? 

O (a) senhor (a) conhece ou já ouviu falar sobre as políticas de redução de danos?  

 O que pensa sobre ela?  

 Quais são os pontos positivos e negativos? 
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 Você considera que a política de redução de danos estimula o uso de 

drogas entre usuários dependentes? Por quê? 

O que o (a) senhor (a) acha sobre a internação compulsória de dependentes de drogas? É 

contra ou a favor? Por quê?  

Qual a sua avaliação sobre as comunidades terapêuticas?  

 O que pensa sobre ela?  

 Quais são os pontos positivos e negativos? 

 Você considera que elas estão preparadas para receber pessoas que 

precisam de tratamento? Por quê? 

Em sua opinião, como a Segurança Pública trata a questão das drogas no Brasil e em 

Goiás? 

 Quais políticas são adotadas; 

 Que parcerias existem? 

 Saúde; 

 Educação; 

 Esporte; 

Você acha que a Segurança Pública tem sido eficaz na produção de políticas sobre drogas 

no Brasil e em Goiás? 

 Qual sua avaliação? 

 O que poderia ser feito? 

Você acha que a Segurança Pública está aberta para aceitar outros tipos de políticas de 

drogas que não apenas a partir da perspectiva da repressão, como, por exemplo, a redução 

de danos?  

 Por quê? 

 Quais os desafios? 

 O que é preciso ser feito para aproximar outras áreas, como saúde e 

educação, do campo da Segurança Pública?  

Para o senhor, o que pode ser feito para melhor as políticas públicas voltadas para o 

consumo, comércio e produção de substâncias psicoativas estabelecidas como ilícitas pela 

legislação brasileira? 

Para o (a) senhor (a), o que seria uma política ideal de controle sobre as drogas? 

 

5. REPRESENTAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE DROGAS E 

VIOLÊNCIA 

 Quase que diariamente surgem na televisão e jornais reportagens que associam 

drogas e violência de forma imediata, muitas vezes colocando que as drogas é um 

dos principais, senão o principal, motivo de aumento da violência urbana. O que 

o (a) senhor (a) penso sobre essa associação entre drogas e violência urbana? 

 Há relação entre o crescimento da violência e o uso e o tráfico de drogas?  

 Como se relacionam? 

 O que motivaria essa relação? 

 Quais os impactos do uso e da venda de drogas na criminalidade? 

 Quais os principais tipos de crimes que se relacionam com o tráfico de 

drogas? 

Segundo alguns estudos, países da Europa Ocidental, por exemplo, têm, em termos 

proporcionais, mais consumidores de drogas ilegais do que grande parte dos países da 

América Latina, como o Brasil, mas o consumo e a comercialização dessas substâncias 

se dão de forma muito menos violenta. O que poderia explicar a diferenciação na 

intensidade do uso da violência no cenário nacional? 
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Há especificidades em relação a alguns tipos de drogas? Algumas violências mais 

associadas a determinado tipos de drogas? 

 Crack; 

 Maconha; 

 Cocaína 

 Álcool; 

 

 

6. REPRESENTAÇÕES SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS 

 Como se dá a dinâmica do tráfico de drogas aqui em Goiás?  

 É diferente de outras regiões do Brasil?  

 Há diferença na dinâmica do tráfico de drogas em relação a tipos 

diferentes de substâncias? 

 Maconha; 

 Crack; 

 Cocaína; 

 Drogas sintéticas; 

O tráfico de drogas em Goiás se associa com outros tipos de mercados ilegais ou outros 

crimes? 

 Tráfico de armas?  

 Roubos e assaltos? 

A gente já falou sobre o perfil de usuários de drogas. Agora em relação ao tráfico, existe 

um perfil específico que têm sido condenado pelo crime de tráfico de drogas em Goiás? 

 Grupo etário; 

 Grupo étnico-racial; 

 Classe social; 

 Localização socioespacial (periferia e bairros nobres) 

 Gênero 

 Como tem se dado o ingresso de mulheres no tráfico de 

drogas? 

Para o senhor, quais os fatores de risco que contribuem para o ingresso e permanência 

dos condenados por tráfico de drogas?  

Volta e meia a gente também lê em notícias sobre o envolvimento de agentes do estado, 

sobretudo policiais, que acabam se envolvendo com o tráfico de drogas, como isso 

ocorre? Poderia explicar? 

 Proteção a traficante?  

 Extorsão a grupos de tráfico? 

 

 

ANEXO 2 –  PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP (PM/GO) 
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