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1. INTRODUÇÃO 

 
Ao apresentar um trabalho sobre mídia, aceitamos 

o risco de trabalhar com uma ampla linha de abordagem; 
seja em sua teoria social, e sua representatividade no 
sistema jurídico, governamental, seja como um meio de 
interação, seja como formação cultural. Partimos dessas 
últimas concepções, tomando a mídia como objeto e meio 
de interação e formação cultural. A partir desse momento 
em que definimos essa abordagem, buscamos desconstituir 
a campanha “crack, nem pensar” em seu contexto cultural. 
Esse trabalho apresenta-se, pois, como uma desconstituição 
breve, com diversas “linhas teóricas”, diversos autores para 
diversas concepções doutrinárias, sem ser única, de forma a 
não se limitar nessas perspectivas teóricas, bem como em 
suas limitações. O conhecimento que buscamos pode nos 
levar daquilo que já foi dito para ao que dizer: o dizer além 
das teorias que escamoteiam nossos pensamentos e 
questionamentos humanitários, rompendo para ir além das 
“teorias” hoje dominantes, e que ditam nossos 
pensamentos e nossas linguagens; disseminando a 
linguagem do dito1, que demonstra a (in)comunicação 
desses argumentos teóricos e reflexões. 

O primeiro capítulo apresenta o desenvolvimento 
da campanha “crack, nem pensar”. Antes mesmo do 
lançamento da campanha analisamos em duas edições, um 
discurso “preparatório” para o lançamento da campanha. A 
seleção de duas edições é uma tentativa de restringir o 
pouco tempo disponível, a escassez de recursos para 
realizar a pesquisa. Foi utilizado, em edição impressa, o 
total de 73 páginas de uma tiragem realizada no arquivo 
digital do grupo RBS. Evidentemente que haveria mais 

                                                 
1 SOUZA, Ricardo Timm de. Em torno à diferença: aventuras da 
alteridade na complexidade da cultura contemporânea. Rio de Janeiro, 
Lumen Juris: 2008. p. 30-31.  
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material para análise, mas em uma campanha que teve 
duração de cerca 18 meses, apresentar uma análise do dia a 
dia daquilo que foi abordado na campanha é algo em que 
teríamos muito mais material analítico do que 
argumentativo. Assim nos limitamos a uma análise do 
jornal Zero Hora, e de seu conteúdo digital, pois é um 
jornal dos Grupos Midiáticos de maior acessibilidade no 
Rio Grande do Sul.  

As análises dessas edições não se limitaram ao 
primeiro capítulo, mas a desconstituição da campanha se 
estende por todo o trabalho. Com a análise da campanha, 
tivemos que fazer a análise da “teoria” social da mídia, para 
que dessa forma, apresentar a mídia como produto de 
interação cultural. Igualmente para não se negar a 
importância da mídia no Estado Democrático, foi 
necessária uma breve consideração do formato de Estado 
Democrático de Direito. 

No segundo capítulo discorremos sobre a história 
do crack e seu discurso farmacológico. Ainda nesse 
capítulo, em breve linhas, apresentamos o discurso político 
criminal da legislação de drogas no Brasil. Não de forma a 
ser mais um debate das políticas, mas como forma de 
sustentar o discurso que é realizado no âmbito acadêmico 
como pelos atores políticos; o discurso sobre as políticas 
nacionais de drogas já é amplamente debatido no âmbito 
acadêmico, e se apresenta ofuscado pela campanha da 
mídia, pois que permite, abertamente, uma equivocada, e 
exclusiva taxação, sobre o debate proibicionista. 

No terceiro e último capítulo, apresentamos a 
análise crítica, a partir da Criminologia Cultural. Os estudos 
culturais, ou de massas culturais, têm sido objetos de 
pesquisa em todas as áreas da criminologia - p.ex. teoria das 
janelas quebradas - sociologia, filosofia. Dessa forma “[...] 
passar além das narrativas de subjetividades originárias e 
iniciais e de focalizar aqueles momentos ou processos que 
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são produzidos na articulação de diferenças culturais [...] .”2 
Em muitos casos, como criminologistas culturais, não 
estudamos somente as imagens, mas imagens de imagens, um 
infinito corredor espelhado e mediado.3 

Observamos que todas as teorias: nova teoria do 
desvio, teoria da subcultura e labelling, são essenciais para a 
formação e desenvolvimento da abordagem em 
Criminologia Cultural: “o entendimento que o desvio e a 
criminalidade, inevitavelmente, incorporam contestados 
significados e identidades.”4 Isso é o trabalho cultural tem 
um engajamento da “negociação” entre as identidades e 
seus significados: seus símbolos, raízes do crime e desvio, 
com o intuito de encontrar uma solução coletiva. Uma 
abrangência de conscientização de maiores valores sociais, 
trazendo consigo as tensões de fracasso e sucesso, das 
políticas de inclusão e exclusão. 

Ao final desse trabalho, utilizamos material do 
jornal Boca de Rua. A utilização desse material é uma 
tentativa de mostrar o “outro lado”, o lado de quem se 
sentiu atingido pela campanha. Igualmente, para não 
oportunizar a hipocrisia do argumento de que estamos 
apresentando uma crítica à campanha “Crack nem pensar” 
sem termos uma convivência com os dependentes de crack 
ou não sermos moradores de rua. 

                                                 
2  BHABHA, Homi K. O local da cultura. Tradução de Myriam 
Ávila; Eliana Lourenço Lima Reis e Gláucia Renate Gonçalves. Belo 
Horizonte: UFMG, 1998. p.20. 

3  FERREL, Jeff; SANDER, Clinton (Eds.). Toward Cultural 
Criminology. Lebanon: Northeastern University Press, 1995. p. 14, 
tradução nossa. Do original: “[…] In every case, as cultural 
criminologists we study not only images but images of images, an 
infinite hall of mediated mirrors”. 

4  FERRELL, Jeff; HAYWARD, Keith e YOUNG, Jock. Cultural 
criminology: an invitation. Londres: SAGE, 2008. p. 41, tradução 
nossa. Do original: “[...] the understanding that deviance and criminality 
inevitably embody contested meanings and identities”. 
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Na escrita desse trabalho reconhecemos os 
problemas que o crack pode influir na sociedade e nas 
famílias dos usuários. Não estamos negando a capacidade 
da mídia em, quem sabe, apresentar informações positivas 
sobre o uso de substâncias entorpecentes. Partimos de uma 
compreensão ao discurso conservador que a mídia 
promove com as divulgações dessa campanha. A sua 
análise crítica às culturas do medo e de repressão social 
como manutenção da ordem das coisas. Procuramos 
interpretar a influência cultural, que pelos signos da mídia, 
essa campanha promoveu sobre as drogas e seus usuários. 

O material analisado nesse trabalho se encontra em 
anexo separado. Esses anexos podem serem conferidos no 
link: www.editorafi.org/068guilherme



2. UMA CAMPANHA ANTI CRACK: 

COMPREENDER O PAPEL DA 

MÍDIA NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO 

 
No ano de 2009, o grupo midiático RBS elabora e 

inicia uma campanha ampla, intitulada Crack nem pensar. 
Campanha que, no primeiro momento dos seus 6 meses 
(28 de maio a 4 de dezembro) teve ampla atuação 
publicitária, editorial e institucional. Essa primeira fase é 
marcada pela difusão de fotografias, em que atores e 
atrizes “demonstravam” os estragos da droga causados no 
usuário. 

Entretanto é importante analisar o conteúdo dos 
editoriais da Zero Hora anterior ao lançamento da 
campanha para nós discorrermos em outros capítulos a sua 
atuação e presença nos assuntos relacionados às drogas - 
adotamos esse discurso no plural visto que a campanha 
assim também se refere quando o assunto abordado é a 
droga crack, há uma referência direta a todas as drogas 
ilícitas. Para isso, fizemos a análises de algumas notícias 
veiculadas anteriormente a essa campanha que expomos em 
breves linhas. 

O editorial encontrado5 tem um apelo a uma 
política criminal de drogas. Esse editorial declara que a 
pretensão mundial era ver “um mundo sem drogas” e 
afirma que o Grupo das Nações Unidas reconhece que esse 
objetivo fracassou. Mas a linha segue, afirmando, que para 
isso, o Brasil é um país que “não tem uma política 
estruturada no combate ao narcotráfico.” Faz referências 
diretas a uma política proibicionista, e, ao final, levanta a 

                                                 
5  ZERO Hora, p. 20, 3 mar. 2009. 
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questão do uso de crack. 
No dia 27 de março de 2009, a parte editorial 

policial do jornal apresenta: “um mergulho no bairro do 
medo.” Os repórteres estiveram presentes na região que é 
considerada a área mais perigosa de Porto Alegre/RS. A 
descrição usada é a de que, após o expediente “normal”, 
quando o sol se põe e o comércio “fecha suas portas” no 
bairro Floresta, em suas ruas “outros” negócios começam a 
movimentar a região. Esses “outros comerciantes” são a 
prostituição, o tráfico e consumo de drogas, que ali se 
instalam.  

Os repórteres percorreram essas ruas, e 
entrevistaram travestis e comerciantes da região. Os 
comerciantes afirmam que os culpados pela insegurança na 
região são “os traficantes e demais criminosos que rondam 
a farrapos”; a presença da Brigada Militar não inibe a 
prostituição, e os travestis que ali trabalham; dizem que os 
PMs deviam estar abordando os usuários de crack. Chama-
nos a atenção das palavras para escrever a matéria em 
contento, tais como de “assaltos praticados por travestis”, 
que a presença da polícia “não espanta os clientes”, mas a 
grande divulgação está na descrição “desse mundo6”: - “Ao 
redor desse mundo, orbitam moradores de rua, ladrões e 
traficantes. Igualmente “nesse mundo” os motoristas 
compram drogas sem se preocuparem, bem como estão 
diante de pessoas que dormem na rua, pois as fábricas ali 

                                                 
6 Estamos aqui revendo o “choque” de realidade, com a razão de um 
mundo totalizante. Destacamos Ricardo Timm de Souza: “A retração 
do mundo cognoscível à esfera estrita da consciência – uma das 
descobertas basilares de toda filosofia – supera definitivamente a 
hipocrisia das teorias do conhecimento que, afirmando continuamente 
a realidade do mundo externo, fundamentavam na prática ações como 
se este’mundo’ se desse inteiro a tais teorias que, querendo ser realistas, 
acabavam por se mostrar falsamente idealistas”. In: Levinas e a 
ancestralidade do Mal: por uma crítica da violência biopolítica. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2012. 
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abandonadas se tornam casa para um grupo de 
papeleiros.”7 

A partir desses dois levantamentos, constatamos 
que a questão do uso de crack já vinha sendo debatida no 
âmbito editorial do grupo RBS, que, após isso, deu início a 
campanha “Crack nem pensar”. Campanha que 
apresentamos a partir de outras linhas de discurso: o das 
vítimas. 

O início tem data no dia 28 de maio de 2009, em 
uma inscrição na capa do jornal Zero Hora, em sua direita, 
aparece “Crack nem pensar”; ali está retratado que o 
“Grupo RBS está lançando hoje uma bandeira de guerra”, 
pois a droga crack estimula o crime, destrói pessoas, 
famílias. A campanha visa prevenção do uso do crack, 
propondo um alerta sobre o uso dessa droga, tendo como 
“objetivo principal: nenhum novo consumidor de crack em 
nosso Estado.”8  
 

                                                 
7  ZERO Hora, p. 52, 27 mar. 2009.  

8  ZERO Hora, p. 1, maio 2009. 
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Figura 1 - Notícia 1 

 
Fonte: Zero Hora (28/05/2009) 
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Grande parte da pauta dessa campanha é 
apresentada a partir das imagens, em que o usuário de 
crack é mostrado como uma pessoa que fica na sarjeta, 
atirado ao relento, que perde toda família, amigos e sua 
dignidade. As imagens tem um apelo forte, com letras 
garrafais em vermelho, seguido de alguns textos, 
explicando os motivos pelos quais a pessoa resultou ficar 
daquele jeito: ser usuário de crack. Após essas fotografias 
são apresentados depoimentos de pessoas que convivem 
(conviveram) com usuários de crack, tendo um cunho 
apelativo, solicitando à população que explique os 
malefícios do crack às crianças, numa publicidade que tem 
a seguinte descrição: “Deixe a campanha contra o crack ao 
alcance das crianças.”  

 
Figura 2 - Publicidade 

 
Fonte: Zero Hora (2009) 
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Figura 3 - Publicidade 

 
Fonte: Zero Hora (2009) 
 
Figura 4 - Publicidade 

 
Fonte: Zero Hora (2009) 
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Juntamente com a campanha publicitária, há em 
todo o editorial de comunicação do grupo RBS - por 
exemplo: jornal Zero Hora, Diário Gaúcho, Diário 
Catarinense, TV COM - a descrição da atuação policial no 
combate ao narcotráfico e as apreensões de crack 
realizadas, bem como mostrar como é a recuperação do 
usuário de crack e sua readaptação e inserção na sociedade. 
Finaliza com a mobilização institucional que foi realizada, 
com painéis de debate nos Estados de SC e RS, bem como 
o encontro com 14 instituições de ensino superior no que 
foi chamado de Todos contra o crack. Nessa mesma 
chamada “Todos contra o crack” foi instituído o dia de 26 
de setembro do “Dia Todos contra o Crack”, com ampla 
distribuição da camiseta da campanha (Crack nem pensar), 
venda em lojas de roupas. Foram distribuídos adesivos, 
cartilhas, cartazes, outdoors foram espalhados pelos 
Estados, cartazes adesivados nos ônibus de circulação. 
Importante ressaltar que a partir dessa “mobilização” 
houve mobilizações municipais, algumas levavam a 
inscrição do Crack nem pensar; em outras foi possível ver a 
inscrição de “Drogas nem pensar”. Segundo os dados 
disponibilizados no site da campanha9, houve um apoio de 
82 organizações privadas, 30 organizações não 
governamentais, 47 organizações públicas, 42 instituições 
de ensino e 17 grupos regionais/festividade. Diversas 
“personalidades” e times de futebol engajaram-se na 
campanha. 

Constatamos, pois, que uma das palavras utilizadas 
pela campanha está diretamente ligada ao conceito de o uso 
de crack como uma epidemia, e que grande parte dos 
traficantes se passam por usuários de drogas (no plural), 

                                                 
9  GRUPO RBS. Campanha Crack, nem pensar. A campanha em 
2009. 2009. Disponível em: 
<http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/br/cracknempensar/conteu
do,0,6778,Balanco-Campanha-2009.html>. Acesso em: 10 maio 2011. 
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portando pequenas quantidades de substâncias 
entorpecentes para em uma possível revista policial serem 
enquadrados como usuário e assim se livrarem da prisão.10 

Em outra publicidade, a campanha traz o título de 
um casal que “[...] foi arruinados pelo crack” e logo abaixo 
aparece uma inscrição de ser “fábrica de mendigos” 
(conforme figura 5) . Mas o que mais chama atenção na 
matéria; é que o casal se “comporta” em uma vida que eles 
tem “consciência” de sua sobrevivência. Usam o crack em 
uma casa emprestada, e que estava abandonada, e tem uma 
vida a dois (como casal), trabalhando como recicladores - 
recolhem sucatas e papéis - para trocar por crack, o qual 
será compartilhado entre eles.11  
 
Figura 5 - Notícia 2 

 
Fonte: Zero Hora (31/05/2009) 

Ainda nesse primeiro ano da campanha, 2009, em 

                                                 
10  ZERO Hora, p. 34, 30 jun. 2009.  

11  ZERO Hora, p. 38, 31 maio 2009. 
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alguns materiais em que a linguagem utilizada para se 
referir12, sempre em que há alguma descrição sobre atuação 
policial ao narcotráfico e prevenções ao uso de crack, 
constata-se a utilização do referencial “crack nem pensar” e 
a moralização sobre o uso de drogas. Afirmam que os 
dependentes de crack já tem um perfil, por serem usuários 
de maconha, álcool, cocaína, dessa forma, justifica-se uma 
ampla necessidade de uma maior punição legal aos usuários 
dessas drogas - conforme dados da polícia. O tráfico deve 
ser combatido de forma mais intensa e de que o Brasil deve 
endurecer sua linha de atuação diante dos países produtores 
da planta coca.13 

Ao final do primeiro ano da campanha, o grupo RBS 
realizou levantamento e dados que foram percebidos (sic) a 
partir da mobilização: houve um aumento em 42% no índice 
de denúncias (viva-voz) no RS e 39% em SC; o governo do 
Estado (RS) destinou R$1.000.000,00 (um milhão de reais) 
para combate ao crack; aumento em 90% do índice de 
apreensão de crack; 2009 foi considerado o ano com maior 
índice de incineração de drogas no RS - 6 toneladas; houve a 
maior repressão policial no combate as drogas nos Estados do 
RS e SC. A campanha teve repercussão nacional, havendo 
logotipos da campanha no Estado do RJ e notícias no jornal 
O Globo.14 

Além disso, o grupo RBS afirma que a partir da 
“ofensiva contra o crack ajudou a reduzir a criminalidade no 
Estado.”15 Tudo isso em comparação aos anos anteriores, 
aumentando, igualmente o número de apreensões de crack e 
prisões por tráfico; mudanças do comportamento dos 
traficantes - que passaram a oferecer cocaína ao invés crack- 

                                                 
12  ZERO Hora, p. 45, 2 jul. 2009.  

13  ZERO Hora, p. 4, 30 maio 2009. 

14  GRUPO RBS, 2009. 

15  ZERO Hora, p. 41, 20 dez. 2009.  
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bem como uma maior participação da comunidade e da 
polícia. 
 
Figura 6 - Dados da Secretaria de Justiça e Segurança do RS 

 
Fonte: Zero Hora (20/12/2009) 
 
Figura 7 - Dados da Secretaria de Justiça e Segurança do RS 

 
Fonte: Zero Hora (20/12/2009) 

 
A campanha tinha o objetivo de durar um ano, mas, 

a partir da mobilização percebida, a campanha entrou em 
sua segunda fase publicitária que assume mostrar, como, a 
partir da campanha dos usuários (campanha anterior), 
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melhorou a situação dos familiares e pessoas próximas aos 
usuários de crack.  

Os editoriais, a partir desse momento, retratam 
pessoas que ajudam os dependentes de narcóticos, e 
aqueles que estão em tratamento. Em sua maioria, há 
argumentos de que os dependentes são usuários de drogas 
e utilizaram crack para sentir outra “sensação”. Chama 
atenção o editorial, que argumenta: “usuários de drogas 
estão transformados em criminosos em potencial [...] A 
verdade é que existe em nosso país tolerância demasiada 
com usuários de drogas.”16 

 

                                                 
16  ZERO Hora, 19 mar. 2010. p. 16.  
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Figura 8 - Notícia 3 

 
Fonte: Zero Hora (30/03/2010) 
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Sobre essa “vacina da informação” a que a edição 
de 30 de março de 2010 se refere, o editorial da página 16 
afirma que “Graças à ampla divulgação que o assunto vem 
recebendo, a informação responsável e salvadora também 
passou a chegar aos potenciais usuários antes da proposta 
tentadora dos traficantes.” Aos argumentos que a 
mobilização “provocou o poder público”, bem como a 
“intolerância com a droga, qualquer droga, mesmo que ela 
seja aparentemente inofensiva.”17 

Esse “novo” foco proposto pela campanha faz uma 
massiva introdução de “Guerra as Drogas”, demonstrando, 
além de que o “Crack transforma gente em bicho” (Figura 
09), traz logo abaixo um relato de pais que internaram o 
filho viciado em crack e ao mesmo tempo apresenta esses 
pais como “antigos” usuários de maconha e que dos 
amigos “passados” que continuaram a utilizar a droga - 
maconha - deu um relato: “[...] Daquela minha turma que 
usava droga, só eu estou vivo” (Figura 10).18 

 
Figura 9 - Notícia 4 

 
Fonte: Zero Hora (09/07/2010) 

 

                                                 
17  ZERO Hora, 19 mar. 2010, p. 16, grifo nosso. 

18  ZERO Hora, p. 34, 9 jul. 2010.  
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Figura 10 - Notícia 5 

 
Fonte: Zero Hora (09/07/2010) 
 

No final de 2010, há uma mobilização para lançar o 
Instituto Crack nem Pensar: “o instituto terá sede inicial em 
Porto Alegre e reforçará a campanha Crack, Nem Pensar, 
que vem sendo promovida desde maio de 2009 pela RBS, 
mobilizando gaúchos e catarinenses”.19 

Nesse mesmo final de 2010, em 23 de novembro, a 
capa do jornal Zero Hora, novamente traz a seguinte 
manchete: 

 

                                                 
19  GRUPO RBS. Campanha Crack, nem pensar. Instituto “Crack, 
nem pensar” é lançado em Porto Alegre. 23 nov. 2010. Disponível 
em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/rs/ 
cracknempensar/19,0,3118320,Instituto-Crack-Nem-Pensar-e-lancado-
em-Porto-Alegre.html>. Acesso em: 18 jan. 2011. 
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Figura 11 - Notícia 6 

 
Fonte: Zero Hora (23/11/2010) 

 
Além disso, o instituto também é formado “por 

sete entidades públicas e privadas dos dois Estados (RS e 
SC), a organização irá produzir conhecimento, ampliar rede 
de parcerias e fomentar ações qualificadas contra o crack.”20 

Na edição impressa o presidente do Grupo RBS, 
Nelson Sirotsky, afirma que o instituto visa “reduzir a 
carência sobre as drogas no país [...]” de forma que o 
instituto, assim como a campanha “Crack nem pensar” será 
uma Novo aliado no front, ou seja na Guerra contra as 
drogas, na redução da criminalidade no Estado e 
consequentemente se estender para todo o país. 
 
Figura 12 - Dados Secretaria da Justiça e Segurança do RS 

 

                                                 
20  ZERO Hora, p. 4, 23 nov. 2010.  
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Fonte: Zero Hora (23/11/2010) 

 
Figura 13 - Dados Secretaria da Justiça e Segurança do RS 

 
Fonte: Zero Hora (23/11/2010) 

 

O instituto está em atividade, mas a campanha já 
não é disponibilizada como antes, nos jornais de grande 
circulação, e na comunicação audiovisual, sendo que as 
principais matérias e dados da campanha se encontram no 
site do grupo: 
 
http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/br/cracknempensar.  

 
Esse breve retrospecto sobre a campanha e seus 

argumentos são fundamentais para compreendermos a 
linguagem e termos utilizados pela mídia e após seguirmos 



GUILHERME MICHELOTTO BÖES | 33 

 

apontando alguns aspectos da mídia e sociedade a qual ela, 
hoje, se insere. Por tanto tivemos, a seguir, de que mídia 
nos referimos. 

 

2.1 (DES)CONSTRUINDO A MÍDIA 

 
Quando situamos as mídias na atualidade, fazemos 

referências diretas á televisão e jornal e sempre 
relacionamos seus produtos de consumo como sendo para 
a “população de massas”. É a partir dessa concepção 
“massas” que devemos fazer considerações sobre a 
formação da mídia. 

As sociedades, a partir da dominação da linguagem, 
reproduzem(ziram) o intercâmbio de manifestações 
simbólicas entre os indivíduos, mas foi “a partir do século 
XV que o processo de armazenamento, produção e 
circulação do conteúdo simbólico têm sido aspectos 
centrais da vida social.”21  

Pois bem, não se pretende realizar o levantamento 
histórico geral do surgimento da imprensa e outras mídias 
mas é necessário apresentar, em breves linhas a abordagem 
sociológica que destaca o poder simbólico22, constatados 
nas sociedades para assim (des)contruir a mídia e sua 
evolução. Conforme Thompson, em seu trabalho sobre a 
Teoria Social da Mídia23, o qual elabora seu pensamento a 
partir da concepção de que entre os campos da interação 
social, temos as atividades simbólicas de poder legitimado, 

                                                 
21  THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria 
social da mídia. Tradução de Wagner de Oliveira Brandão; revisão da 
tradução Leonardo Avritzes. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 19. 

22  O termo “poder simbólico” utilizado por Thompson (op. cit., p. 
19-46), refere-se a atividade simbólica como característica de um 
mesmo teor, reação cultural; enquanto poder é a capacidade do 
indivíduo alcançar determinado objetivo. 

23  Ibid., p. 20-24. 
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sobre a população. Esses poderes são: econômico, político, 
coercitivo e cultural. 

Esses três primeiros poderes são já conhecidos. 
Thompson24 caracteriza o poder econômico como aquele 
que exerce seu poder sobre a população na forma de 
extração e transformação da matéria-prima, “provém da 
atividade humana produtiva, isto é, atividade relacionada 
com a provisão dos meios de subsistência através da 
extração da matéria-prima e de transformação em bens que 
podem ser consumidos ou trocados no mercado”; o poder 
político, mais precisamente o Estado, exerce esse seu poder 
a partir de sua regulação social, utilizando-se do direito, 
pois deriva da atividade de coordenação dos indivíduos e 
da regulamentação dos padrões de sua interação; o poder 
coercitivo, utiliza-se das formas do poder físico, altamente 
utilizado pelas forças armadas e instituições como o 
cárcere, eis que implica no uso da força física para subjugar 
ou conquistar um oponente que utiliza a violência com 
diferentes graus de intensidade e diferentes resultados. 

Entretanto, e sobre o poder cultural? Esse tipo de 
poder se manifesta na vida social através das instituições, 
que o propagam. Temos como exemplo a igreja, as escolas 
e a indústria da mídia. 

  
Os indivíduos se ocupam constantemente com as 
atividades de expressão de si mesmos em formas 
simbólicas ou de interpretação das expressões 
usadas pelos outros; eles são continuamente 
envolvidos na comunicação uns com os outros e na 
troca de informações e conteúdo simbólico.25 
 

A mídia, ao contrário das outras formas de poder 
cultural citados - instituições como a escola e igreja - 

                                                 
24  Ibid., p. 20-24. 

25  THOMPSON, 1998, p. 24. 
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propagam suas informações e comunicações a partir da 
interação face a face de indivíduos, essas instituições “se 
ocupam com a transmissão de conteúdos simbólicos 
adquiridos (o conhecimento) e com o treinamento de 
habilidades e competências.”26 A mídia propaga 
informações, que a legitimam com um poder, no espaço e 
no tempo. 

Todos os tipos de interação têm seus meios e 
materiais de transmissão, e alcançam o “caráter simbólico 
da vida social”27 fazendo da mídia o exercício de “um 
formidável instrumento de manutenção da ordem 
simbólica28 onde a informação e o conteúdo simbólico são 
produzidos e intercambiados no mundo social e uma 
reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se 
relacionam entre si.”29 Temos que isso, conforme 
Thompson seria uma forma de ação simbólica que pode 
“provocar reações, liderar respostas de determinado teor, 
sugerir caminhos e decisões, induzir a crer e a descrer, 
apoiar negócios do estado ou sublevar as massa em revolta 
coletiva.” 

 
Quando os indivíduos codificam ou decodificam 
mensagens, eles empregam não somente 
habilidades e competências requeridas pelo meio 
técnico, mas também várias formas de 
conhecimento e suposições de fundo que fazem 
parte dos recursos culturais que eles trazem para 
apoiar o processo de intercâmbio simbólico. Estes 
conhecimentos e pressuposições dão forma às 
mensagens, à maneira como elas as entendem, se 

                                                 
26  Ibid., p. 24. 

27  Ibid., p. 19. 

28  BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 1997. p. 20. 

29  THOMPSON, op. cit., p. 19. 
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relacionam com elas e as integram em suas vidas.30  
 

Essas ações simbólicas sejam imagens televisivas, 
comunicação através de rádio, jornal, de forma altamente 
aleatória e para variados tipos de indivíduos, promovem um 
intercâmbio simbólico31 no espaço-temporal da 
comunicação por suas codificações e pelas formas de 
aceitação das mensagens, pelos indivíduos destinatários. 
Dessa forma os indivíduos podem interagir, nas mais 
variadas formas de espaço e tempo, seja na utilização de 
uma linguagem em particular, seja na forma, de fundo, de 
uma imagem de televisão.  

Por essas considerações, não devemos entender que 
mídia seja somente a divulgação de imagens ou jornais de 
circulação, mas também livros que são editados para 
consumo seja intelectual, seja entretenimento. 

Isso deve-se ao fato de que o primeiro meio que 
podemos considerar, o livro como a primeira grande 
divulgação midiática, ao nosso conhecimento, é a Bíblia da 
igreja Católica Romana. Essa mídia era uma clara 
manifestação simbólica de poder sobre os indivíduos da 
sociedade daquela época, o século XV. Mas a tentativa de 
controlar os impressos de seus manuscritos, pela Igreja, 
bem como dos atos oficiais, pelo Estado, foi 
gradativamente sendo limitada. A partir do advento da 
mercantilização, os editores burlavam as rigorosas 
imposições da Igreja e do Estado sobre a divulgação de 
escritos que não condissessem com suas dogmas. 

Essa censura foi gradativamente perdendo efeito e, 
quando os editores não conseguiam “burlar os censores, e 
os livros banidos numa cidade ou região eram editados 
numa outra e contrabandeados [...]”.32 A imposição dessa 

                                                 
30 THOMPSON, 1998, p. 29-30. 

31  Ibid., p. 28. 

32  Ibid., p. 57. 



GUILHERME MICHELOTTO BÖES | 37 

 

censura estimulava o comércio e contrabando de livros. 
Uma das principais consequências para a Igreja, a 

partir desse comércio “clandestino” de livros, foi a 
apresentação para a população das 95 teses de Martinho 
Lutero, e a divulgação da Reforma. Assim, Igreja e Estado 
começaram uma ofensiva sobre os livros de Lutero, 
inclusive orientando que só poderiam ser publicados livros 
licenciados pela Universidade de Paris.33 Ao que podemos 
considerar como uma das primeiras censuras da expressão 
do pensamento, ou do intercambio simbólico, de que 
temos conhecimento. Diante desses fatos, a língua em 
latim, que era usualmente utilizada nas publicações 
impressas, começou a não ser mais usada, pois os editores 
perceberam que a produção midiática em línguas 
vernáculas, ou “comuns”, tornou os livros mais acessíveis a 
população, de forma que  

 
[...] Lendo textos vernáculos, indivíduos 
gradualmente se tornaram conscientes do fato de 
que pertenciam a uma comunidade virtual de 
leitores com quem eles nunca iriam interagir 
diretamente, mas a quem se sentiam ligados através 
da imprensa.34 
 

É a partir desse desenvolvimento de interações 
humanas, ligações entre a comunidade, seja localmente ou 
globalmente, que nós leva a considerar o que vem a ser 
existência de uma “mídia de massa”, ou para a massa, 
considerando a interação social através da ação midiática à 
distância, o distanciamento espaço-temporal a que estão 
sujeitos os indivíduos na “era digital”. Dessa forma, essas 
massas seriam os “diversos corpos do ‘capital cultural’ 

                                                 
33  THOMPSON, 1998, p. 58. 

34  Ibid., p. 62. 
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podem ser, e são moldados.”35 
Essa demonização da complexidade social, a 

classe/população de massa, é uma forma utilizada para 
estruturar as relações sociais, os mecanismos de suas 
interações que se difundem em espaço e tempo. O espaço 
social e sua interação com os fenômenos simbólicos que 
circulam em determinada sociedade. 

Em um amplo estudo sobre o “gueto” 
norteamericano Loic Wacquant36 em uma análise com 
Nobert Elias, a transformação das relações interpessoais ou 
intercâmbio simbólico, é analisada em quatro níveis: i) a 
densidade das “figurações” sociais se manifesta na divisão 
do trabalho e na multiplicação/prolongamento de 
interdependência e interação entre indivíduos e grupos; ii) 
as mudanças associadas na forma de vida e estilo; iii) a 
transformação na estrutura do habitus, ou seja a pressão 
sobre o comportamento individual; iv) o modo de 
conhecimento do conteúdo e sua relação com a realidade. 

Resumidamente, essa dinâmica serve para 
estabelecer o critério de exclusão social, ou melhor, 
estabelecer a divisão ao problema étnico-cultural, ou quem 
pode e quem não pode. Bauman afirma que essa é uma 
questão da ordem social: 

 
[...] Toda cultura vive por meio da invenção e 
propagação de significados de vida, e cada ordem 
vive manipulando a ânsia pela transcendência [...] 
Podemos dizer que o âmago da questão da “ordem 
social” é a redistribuição a alocação diferencial de 
recursos produzidos culturalmente e de estratégias 
de transcendência, e que o trabalho de todas as 

                                                 
35  BAUMAN, Zygmunt. A sociedade individualizada: vidas 
contadas e histórias vividas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. p. 
11. 

36  WACQUANT, Loïc. As duas faces do gueto. Tadução de Paulo 
Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 35. 
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ordens sociais é regular sua acessibilidade, 
transformando-a no principal “fator estratificador” 
e na medida suprema da desigualdade socialmente 
condicionada. A hierarquia social, com todos seus 
privilégios e privações, é construída com as 
medidas diferenciais de valor das fórmulas de vida 
disponíveis para várias categorias de seres 
humanos.37 
 

As novas formas de comunicação midiáticas, 
globais, vão criar uma nova difusão dos conteúdos 
simbólicos, fazem com que a “comunicação de massa” ou 
“mídia de massa”, sejam as formas simbólicas transmitidas 
via comunicação de massa, característica para divulgação a 
uma determinada massa (população) de indivíduos em 
comum “recebidas em contextos de vida cotidiana e 
incorporadas ao conteúdo simbólico da interação social”38. 
Isso nós faz crer que “massa” se refere propagação do 
conteúdo simbólico a uma estrutura social em comum pois: 

 
[...] Todas as formas simbólicas, em virtude de 
serem intercambiadas entre indivíduos que não 
ocupam posições idênticas no espaço e no tempo, 
implicam um certo grau de distanciamento espaço-
temporal. Mas com o desenvolvimento de 
instituições orientadas para a produção em grande 
escala e para difusão generalizada de bem 
simbólicos, a ampliação da disponibilidade das 
formas simbólicas se torna um fenômeno social 
cada vez mais significativo e penetrante.39 
 

Dadas às múltiplas formas de informação e 

                                                 
37  BAUMAN, 2008, p. 11-12. 

38  THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna. Petrópolis: 
Vozes 1995. p. 343. 

39  Id., 1998, p. 35. 
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divulgação midiática e considerando a rede mundial de 
computadores (web), a informação e divulgação dos 
conteúdos simbólicos acabam revelando uma nova forma 
de divulgação midiática, fazendo que os conteúdos 
simbólicos sejam alcançados e condicionados a serem 
vistos pelos indivíduos que por si mesmo buscam essas 
informações, em uma interação que não faz a distinção de 
sua étnica e estrutura social. 

Evidentemente que esses autores supra citados 
estão se referindo ao processo de civilização e 
descivilização. Entretanto ao estabelecermos uma 
conceituação para a distinção do que seria “massa” 
pressupomos que a mídia se interliga de forma complexas 
com os poderes econômico, político e coercitivo. Dessa 
forma esse seu poder de interligação desempenhado pela 
mídia: 

 
[...] ela pode fazer ver e fazer crer no que faz ver. 
Esse poder de evocação tem efeitos de 
mobilização. Ela pode fazer existir idéias ou 
representações, mas também grupos. As variedades, 
os incidentes ou os acidentes cotidianos podem 
estar carregados de implicações políticas éticas, etc. 
capazes de desencadear sentimentos fortes, 
frequentemente negativos, como o racismo, a 
xenofobia, o medo-ódio do estrangeiro, e a simples 
narração, o fato de relatar, to Record, como 
repórter, implica sempre uma construção social da 
realidade capaz de exercer efeitos sociais de 
mobilização ou desmobilização.40 
 

São esses efeitos de mobilização que aqui nos 
interessam. Compreendemos que essa forma de 
mobilização permite que a mídia seja um importante meio 
de manifestação Democrática que “[...] Desta maneira a 

                                                 
40  BOURDIEU, 1997, p. 28. 
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mídia chega a fazer parte do próprio campo de interação 
dentro do qual diferentes indivíduos e grupos perseguem 
seus objetivos e aspirações.”41 

Essas manifestações não devem ser confundidas 
como a busca pela liberdade, especialmente aquela 
“liberdade” mercadológica, que não permite uma 
manifestação de consciência individual: “a aparência de 
liberdade torna incomparavelmente mais difícil perceber a 
própria falta de liberdade do que quando se opunha à falta 
de liberdade manifesta”42. Uma dependência de que 
democracia é somente liberdade, “um desencadeamento de 
preguiças, de cansaços, de ‘enfraquecimentos’.”43  

Cultura e mídia, qual sua relação na sociedade 
democrática? Como mídia pode ser cultura e qual seus 
pressupostos para integrar a essa liberdade democrática? 
São alguns elementos que serão tratados a seguir. 

 

2.2 MÍDIA, INDÚSTRIA DA CULTURA 

 
“O espetáculo, como organização social presente da 
paralisia da história e da memória, do abandono da 
história que se erige sobre a base do tempo histórico, é a 
falsa consciência do tempo”.44 

 
Nos capítulos anteriores analisamos a formação e 

                                                 
41  THOMPSON, 1998, p. 107. 

42  ADORNO, T. W. Crítica Cultural e sociedade. In: COHN, Gabriel 
(Org.). Theodor W. Adorno: Sociologia. 2. ed.  São Paulo: Ática, 1994. 
(Coleção grandes Cientistas Sociais). p. 78. 

43  NIETZSCHE, Friedrich. Escritos sobre política. Organização, 
tradução, apresentação e notas de Noéli Correia de Melo Sobrinho. Rio 
de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2007. v. 2. p. 214, grifo do 
autor. 

44  DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 1997. 



42 | DROGA E MÍDIA: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA “CRACK NEM PENSAR” 

 

manifestação da campanha contra o crack, mais adiante do 
capítulo 02 adentramos sobre essa questão da droga. Agora, 
o que nos interessa é apresentar um enfoque sobre a mídia 
como produto, ou inserção de produtos culturais. A palavra 
cultura, se aqui referida, será utilizada em sentido neutro: 
cultura como manifestação e produtos da sociedade. 

Retomamos o argumento da liberdade como 
democracia. Essas formas de liberdade que se assumem 
entre si, envolvem-se em uma publicação/manifestação que 
torna privada assuntos públicos. Ou seja, as produções 
culturais que deveriam assumir contornos públicos, chegam 
aos indivíduos em situações específicas, no que tange as 
formas e tamanhos. Separando as características que 
objetivaram a linguagem desses “conceitos chaves”; essas 
esferas públicas tem uma significativa utilização de poder 
para se sugerir as determinações do público e privado. 
Como, p.ex. uma “fofoca” de alguém “famoso” será 
assunto privado desse indivíduo envolvido em determinada 
fofoca, mas com a utilização do poder, interesses do poder, 
aos argumentos de liberdade de expressão/divulgação, 
acaba descaracterizando o público do privado, com um 
simples argumento de que a Democracia é liberdade. São 
os interesses de um indivíduo em seu estilo individual, com 
preocupação de ser o único presente (cidadão) no discurso 
público, “a sociedade então se torna ‘heterônoma’, dirigida 
por outro, mais empurrada do que guiada.”45 

Esses elementos de expressão e divulgação são 
constantemente ajustados e adaptados como produtos de 
liberdade democrática; que adaptados “determinam esse 
consumo”46. O sujeito que busca essa liberdade não é 
sujeito, mas objeto da cultura. 

                                                 
45  BAUMAN, 2008 p. 73, grifo do autor. 

46  ADORNO, T. W. A indústria cultural. In: COHN, Gabriel (Org.). 
Theodor W. Adorno: Sociologia. 2. ed.  São Paulo: Ática, 1994. 
(Coleção grandes Cientistas Sociais). p. 92. 
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O cidadão que busca a liberdade é orientado como 
a figuração dessa liberdade. O homem é a motivação de sua 
própria mercadoria, seu conteúdo típico, seu conteúdo -
produto- de sua própria individualidade, sua liberdade 
individual. “Cada produto apresenta-se como individual; a 
individualidade mesma atribui para o fortalecimento da 
ideologia, na medida em que se desperta a ilusão de que o 
que é coisificado e mediatizado é um refúgio de 
imediatismo e de vida.”47 

Nossa sociedade, livre em busca da superação do 
tempo, onde os caminhos são encurtados a partir da 
tecnologia, e onde o espaço é encolhido, individualizado. 
Temos, como Prigogine, utiliza do determinismo, que tudo 
o que acontece tem necessariamente uma causa e, se essa 
causa for conhecida, o efeito é previsível. Ora essa é uma 
manifestação concreta daquilo que acontece na produção 
midiática; a mídia encurta os caminhos do mundo, onde 
podemos estar e presenciar acontecimentos imediatos, 
identificar lugares, simplesmente com os cenários 
apresentados/mostrados, permitindo que os indivíduos 
consigam estar fisicamente em sua casa e ao mesmo tempo 
em diversos outros lugares do mundo. As causas, os 
acidentes, as violências, catástrofes, que acontecem 
mundialmente afetam o imaginário do espectador, 
permitindo a criação de um cenário previsível, a partir de 
uma causa conhecida. 

Busca-se um tempo eterno, condicionado a 
estabilidade social, mas temos que aceitar que os 
fenômenos sociais como fenômenos irreversíveis que são 
aqueles que “dão origem a novas estruturas como 
conseqüência da irreversibilidade, já que não é nos 
permitido acreditar sermos os responsáveis pelo 
aparecimento da perspectiva do antes e do depois”.48 Nessa 

                                                 
47  Ibid., p.94. 

48  PRIGOGINE, Ilya. O nascimento do tempo. Lisboa: Edições 70, 
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perspectiva, o tempo conduz o homem; a sociedade de 
desiguais, em situação de um sistema de desordem, estimula 
a renovação do universo. Essa sociedade que necessita de 
ações punitivas, utilizando-se do poder midiático, como 
forma de organização e controle social, não faz sentido 
entre as múltiplas complexidades sociais, pois, “até a 
milionésima vez a situação é sempre nova, não 
permanecendo nada do passado.”49 A simultaneidade 
ocorre pelo aqui e agora! A mídia torna o indivíduo em seu 
espetáculo diário com sua formação e manifestação do 
imaginário social.  

Imaginário de um individualismo que contrasta na 
cultura designa-se, conforme Dumont50, no sujeito que se 
encontra na sociedade: ele fala, pensa e quer, é um sujeito 
empírico, um ser moral, com valores independentes, mas 
que representa a ideologia moderna do homem e da 
sociedade. A comunicação de um supremo sobre o 
receptor, de uma característica (p.ex. combinação do 
Estado/Igreja) para as instituições da mídia moderna. Essa 
visão é “a razão aplicada ás instituições reais para justificá-
las com base na moral ou para negá-las por serem contra a 
natureza, esse dois níveis correspondem a duas imagens da 
humanidade, em Estado ideal ou Estado real.”51 O 
individualismo nasce de crenças culturais para determinadas 
épocas, essa moral é condicionada a um poder de classe 
dominantes. Esse individualismo é manifestado nessa 
simultaneidade do tempo, uma verdadeira manifestação de 
um fascismo societal, ou “totalitarismo que resulta da 
tentativa, numa sociedade onde o individualismo está 

                                                                                              
2008. p. 61. 

49  Ibid., p. 66. 

50  DUMONT, Lois. O individualismo: uma perspectiva 
antropológica da ideologia moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. p. 9-
71. 

51  Ibid., p. 127. 
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profundamente enraizado, e predominante, de subordiná-lo 
ao primado da sociedade como totalidade”52. Totalidades 
dos espaços sejam geográficos, simbólicos, de 
pensamentos, de realidade, esse é o choque de uma 
vivência em transtorno ao real, essa totalidade “retrai para o 
núcleo de sua tautologia o decorrer do tempo”, a forma de 
vermos a modernidade versus racionalidade a “penosa 
incapacidade de lidar com as exigências elementares da 
passagem do tempo enquanto contínua re-significação do 
sentido”53. A luta de classes, manutenção de uma classe de 
iguais e a denominação de uma sobre a outra. 

 
Um individualismo que se transforma em egoísmo 
cobiçoso, um fechar-se em si que se opõe à 
solidariedade e à fraternidade, uma violência que se 
manifesta tanto nas explosões do terrorismo quanto 
na banalização da delinquência e da criminalidade, 
uma democracia sem o fervor dos cidadãos, um 
mercado que governa tudo [...] .54 
 

Essas questões “atropelam” o Devir; não permitem 
a formulação e condução a “um universo em mudança 
permanente”55, vivemos, vivenciamos a sociedade de 
desiguais com inúmeras complexidades; as “doenças 
modernas” o SER torna-se a preocupação sem 
adentrarmos ao problema de ser devir.  

Na sociedade multicultural e complexa, os 
indivíduos tem o fascínio da violência, fazendo que a busca 

                                                 
52 Ibid., p. 151. 

53  SOUZA, 2008, p. 6-9. 

54  LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura mundo: 
resposta a uma sociedade desorientada. São Paulo: Cia das Letras, 2011. 
p. 22. 

55  BAUMER, Franklin L. O pensamento europeu moderno. 
Lisboa: Ed. 70, 1977. Séculos XVII e XVIII, v. I). p. 39. 



46 | DROGA E MÍDIA: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA “CRACK NEM PENSAR” 

 

para seus problemas individuais seja para todos e, todos 
devem sofrer essa consequência. O sofrimento das 
consequências: o indivíduo deve manter a sociedade, e sua 
estrutura de punição e exclusão, sem questionar os 
problemas que surgem dos atores sociais e suas disputas em 
questões, os interesses. O medo e o mal-estar, qual é o 
problema de nossa sociedade no tempo da ilusão? Não 
podemos prever esse futuro (tempo), mas temos a chance 
de mostrar criação do tempo para essa sociedade. 

 
148 
O tempo geral do não desenvolvimento humano 
existe também sob o aspecto complementar de um 
tempo consumível que regressa à vida quotidiana 
da sociedade, a partir desta produção determinada, 
como um tempo pseudocíclico 
149 
O tempo pseudocíclico não é outra coisa senão o 
disfarce consumível do tempo-mercadoria da 
produção. Ele contém as características essenciais 
de unidades homogêneas permutáveis e da 
supressão da dimensão qualitativa. Mas ao ser 
subproduto deste tempo destinado ao atraso da 
vida quotidiana concreta - e à manutenção deste 
atraso -, ele deve estar carregado de pseudo 
valorizações e aparecer numa sucessão de 
momentos falsamente individualizados.56 
 
 

Esses tempos imediatos mediados por imagens 
entre os competidores de divulgação de suas imagens, 
imagem de não somente ser visto, mas ser visto fazendo, 
“mesmo que seja um fazer inútil”57; são criados a partir dos 

                                                 
56  DEBORD, 1997, p. 122. 

57  SILVA, Juremir Machado da. Depois do espetáculo - reflexões 
sobre a 4 tese de Guy Debord. In: FREITAS, Cristiane; SILVA, 
Juremir Machado da (Orgs). Guy Debord: antes e depois do 
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efeitos de uma vida pública e privada, estruturadas em 
escolhas individuais, seria a um processo de emancipação 
do indivíduo, em sua busca do “bem-estar”, em ansiedades, 
dúvidas, incertezas, perfazendo uma atmosfera de 
entretenimento naquilo que Lipovetsky chama de 
“paradoxo da felicidade”, não em sentido de fazer filosofia 
pura mas ”[...] procurar uma explicação para as leis do 
pensamento, que estão por trás do encadeamento de 
transformações ocorridas em nosso contexto social e 
histórico, numa perspectiva mais ampla.”58 
 Como lógica do espetáculo presente no tempo 
moderno, que dessa forma guia a lógica da comunicação 
midiática. Faz com que o espectador ceda ao espetáculo, onde 
seu desejo se contempla. Essa ação de identificação com 
uma sociedade do espetáculo, onde se encontram diversas 
imagens, algumas de violência, medo e entretenimento. O é 
o espetáculo da informação e diversão. Há de manter a 
audiência para agradá-la na lógica racional da mídia. Nesse 
espetáculo o espectador fecha-se diante da lógica 
escamoteadora. 
 A essa estrutura de punição e exclusão, no tempo-
espetáculo na produção da vida diária, conforme Debord59 
anuncia, como um tempo pseudocíclico, um ciclo de 
violência da fragilidade de um Estado. Diante disso é o 
entendimento de ANDRADE60: 
 

                                                                                              
espetáculo. Porto Alegre: Edipucrs, 2007. p. 37. 

58  LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade da decepção. Barueri: 
Manole, 2007. p. 4. 

59 DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. 1997, p.122. 

60 ANDRADE, Vera Regina P. de. Pelas mãos da criminologia: o 
controle penal para além da (des)ilusão. Rio de Janeiro: Revan; ICC, 
2012. p.177. 
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A fragilidade política do Estado reaparece, assim, 
na forma do Estado espetáculo, da política como 
espetáculo, cujo centro é ocupado pelo Estado 
penal e pela Política Criminal, seja porque o Estado 
enuncia sucessivamente respostas simbólicas para 
os problemas que não pode resolver, cujo centro é 
ocupado pela criminalização (da pobreza, da 
riqueza e dos problemas sociais), seja porque o 
espetáculo midiático é acionado para a 
criminalização instrumental da pobreza: espetáculos 
legitimadores que encontram forte consenso no 
senso comum do capitalismo globalizado 
neoliberal. 

 
Inicia-se assim uma corrida por segurança, a corrida 

mobilizada por líderes políticos refreada pela produção 
midiática e condicionada pelos apelos populares. Os medos 
inexistentes agora tornam-se existentes, pois esses “[...] 
Políticos tentam superar uns aos outros nas promessas de 
endurecer com os acusados [...]”.61 Análises estas que serão 
retomadas durante o segundo e terceiro capítulo. 

Na elaboração deste primeiro capítulo, com sobre 
a campanha e a atuação da mídia, não nego sua ação 
política, pois ao mesmo tempo que se afirma sua 
concepção ideológica, não se nega sua influência sobre sua 
condição de origem. Essa é que a posição adotadas, apesar 
de ter me baseado em Adorno, não estou utilizando 
apenas um grupo de consumidores da cultura de mídia, 
mas sua interação geral com a sociedade; mais adiante, no 
terceiro capítulo, retomaremos a construção do imaginário 
sobre a imaginação simbólica representativa na sociedade. 

 

                                                 
61  BAUMAN, Zygmunt. Vida a crédito. Tradução de Alexandre 
Werneck. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010. p. 90. 
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2.3 IDEOLOGIA E ESTADO DEMOCRÁTICO 

 
Bobbio, ao levantar contrastes entre Democracia 

real e ideal, relaciona a quinta promessa não cumprida pela 
Democracia real, que é o poder invisível, pois a democracia 
nasce “com a perspectiva de eliminar para sempre das 
sociedades humanas o poder invisível e de dar vida a um 
governo cuja ações deveriam ser desenvolvidas 
publicamente.”62 

Esse jogo político acaba por gerar a confusão 
daquilo que representaria a mídia no Estado Democrático, 
uma busca de um Estado “solidificado” materialmente, 
como forma de um governo compromissado com aqueles 
que seguem o seu modelo. A democracia fica então como 
um projeto acabado e o fim alcançado. Ela não se permite 
olhar ao seu tempo, mas pressupõe sua composição finita. 
“É evidente que estamos aqui tangenciando uma temática 
sobremaneira espinhosa que, pressupondo uma espécie de 
psicanálise da cultura e da filosofia, soubesse trazer à 
consciência da época que interpreta [...]”.63 “A busca do 
tempo perdido interage com a tentativa de implementação 
de uma democracia como sentido de processo de 
autonomia.”64 

Essa autonomia ocorre na busca de um conjunto 
do mundo social, longe de ser um mundo objetivo, da 
objetividade e subjetividade da mídia no contexto 
democrático. Ela movimenta, mobiliza os cidadãos para 

                                                 
62  BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia. São Paulo: Paz e 
Terra, 2000. p. 41. 

63  SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça em seus termos: dignidade 
humana, dignidade do mundo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 
50-51. 

64  STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência 
Política e teoria do Estado. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008. p. 125. 
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que a opressão dos regimes totalitários não retornem e que 
represente a ruptura do processo político daqueles que não 
tem a possibilidade de uma igualdade social. 

Esse desejo pelos objetivos gerais de uma 
sociedade, sua força crítica das instituições, seu objetivo de 
buscar uma condição de vida pública, gera objetivos 
válidos, ou seja, o indivíduo em sua autonomia. Por isso a 
desconstrução da mídia, sua desconstrução de 
reconhecimento; reconhecer seu papel fundamental 
para/perante a sociedade. 

Mas, antes de tudo há um “mas”, ao que relaciono 
pelo enfraquecimento do Estado Democrático, 
enfraquecimento de suas próprias instituições e indivíduos 
que o compõem, indivíduos que buscam essa liberdade, seu 
produto de consumo na sociedade, o consumo de sua 
individualidade não pode ser sua representação 
democrática. 

Nessa esteira é visível, p.ex., no caso das 
MARCHAS DA MACONHA, que acontecerem no Brasil 
em 2011, em destaque os acontecimentos no Estado de São 
Paulo, onde ocorreu repressão policial contra indivíduos 
que manifestavam suas liberdades individuais, e foram 
brutalmente combatidos pelas forças policiais. Entrentanto 
chama-nos a atenção o fato de que o Tribunal de Justiça de 
São Paulo ignorou Estado Democrático, ao argumentar que 
os manifestantes fazem apologia às drogas e ao crime (sic!). 

 
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0100202-
05.2011.8.26.0000 PROTOCOLO Nº 
2011.00472031-4(37) COMARCA: SÃO PAULO 
JUÍZO DE ORIGEM: DIPO 3 Seção 3.2.3 
IMPETRANTES: PROMOTORES DE JUSTIÇA 
DA CAPITAL IMPETRADO: MM. JUIZO DE 
DIREITO DO DIPO Vistos. Representantes do 
Ministério Público do GAERPA (Grupo de 
Atuação Especial de Repressão e Prevenção aos 
Crimes Previstos na Lei Antitóxicos) impetram o 
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presente mandado de segurança, com pedido 
liminar, contra ato do MM. Juiz de Direito do 
DIPO, que concedeu, parcialmente a liminar, em 
sede de Habeas Corpus preventivo, a fim de 
autorizar os pacientes a participarem de evento 
denominado Marcha da Maconha, programado 
para o dia 21 de maio de 2011, sábado, as 14h00, 
no vão livre do Museu de Arte de São Paulo 
(MASP), situado na Avenida Paulista nº1578, nesta 
Capital. Sustentam os impetrantes que o MM. Juiz 
de Direito do DIPO, concedeu, liminarmente, a 
ordem, em Habeas Corpus preventivo, sob o 
argumento de que não havia “nada que comprove a 
finalidade ilícita do movimento, ou seja, a instigação 
ou a indução ao uso da substância entorpecente”. 
Todavia, os impetrantes tomaram conhecimento da 
realização da referida marcha, por meio de site 
estabelecido na internet 
(www.marchadamaconha.org). Constataram, ainda, 
que o evento vem sendo anualmente noticiado por 
intermédio daquele sítio, o qual diuturnamente 
antepara, diretamente ou por intermédio de sites 
compartes, crimes como o previsto no artigo 33, § 
2º, da Lei Federal nº 11.343, de 2006, que tipifica o 
ato de induzir, instigar ou auxiliar alguém no uso 
indevido de droga. Da leitura dos referidos sítios 
constataram a ocorrência da apologia ao uso da 
maconha; há efetiva e concreta sugestão do uso do 
estupefaciente. Não se trata, apenas, de discussão 
acerca da necessidade da legalização da droga, mas, 
inquestionável incitação ao crime, quer pela regra 
geral - artigo 286, do Código Penal (incitar, 
publicamente, a prática do crime), quer pela norma 
especial artigo 33, § 2º, da Lei Federal nº 11.343, de 
2006. A comprovar a efetiva intenção do 
movimento consta dos autos imagens retiradas de 
vídeos, postados na internet, onde se verifica o 
ocorrido em marchas realizadas em outras cidades, 
como Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, 
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Vitória/ES e Atibaia/SP. Diante da r. decisão do 
MM. Juiz a quo que concedeu liminarmente a 
segurança para que os pacientes participem da 
manifestação, os impetrantes, com vistas à 
proibição da Marcha da Maconha, se socorrem da 
presente medida, e assim, postulam liminarmente, 
que seja sustada a ordem judicial referida, cassando-
se os salvos-condutos, inclusive para que não 
ocorra a “Marcha da Maconha”, sob pena de 
desobediência, com ciência da decisão cautelar aos 
anônimos organizadores do evento, por meio do 
sítio eletrônico www.marchadamaconha.org, do 
impetrante do habeas corpus preventivo, aos 
subscritores do presente mandamus, às Polícias 
Civil e Militar, à Guarda Civil Metropolitana e à 
Companhia de Engenharia e Tráfego, para que 
adotem as medidas legais cabíveis para o fiel 
cumprimento da decisão judicial. Defere-se a 
liminar postulada. A documentação inclusa e os 
argumentos expendidos demonstram que estão 
presentes o periculum in mora e o fumus boni juris. 
A divulgação realizada pelo site 
www.marchadamaconha.org, e combatida pelo 
Ministério Público Estadual, a princípio, sugere o 
induzimento ao uso indevido de maconha, 
substância psicotrópica e de uso proscrito no Brasil, 
não havendo necessidade para a consumação do 
crime do efetivo uso da droga. Evidente a fumaça 
do bom direito, pois não obstante a garantia 
constitucional de liberdade de expressão, e 
assegurado o direito de reunião, o evento que se 
quer coibir não trata de um debate de idéias, 
apenas, mas de uma manifestação de uso público 
coletivo de maconha, presentes indícios de práticas 
delitivas no ato questionado, especialmente porque, 
por fim, favorecem a fomentação do tráfico ilícito 
de drogas (crime equiparado aos hediondos). 
Quanto ao periculum in mora, necessário 
considerar a proximidade do evento, horário e local 
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de sua realização, logradouro público e turístico, 
para onde podem convergir indistintamente 
crianças e adolescentes, o que denota imperativa a 
concessão da medida cautelar, para que, de pronto, 
sejam desprendidos esforços por partes das 
autoridades constituídas no sentido de impedir a 
realização do evento e evitar possíveis danos à 
coletividade. Destarte, defere-se a liminar, para 
sustar a medida judicial que concedeu salvos-
condutos para os pacientes participarem da aludida 
manifestação e também para proibir a realização da 
Marcha da Maconha, prevista para o dia 21 de maio 
próximo futuro, sob pena de desobediência, com a 
devida comunicação aos responsáveis pelo 
movimento. Determino, ainda, que sejam oficiados, 
com a máxima urgência, via fac-símile, os 
Promotores de Justiça subscritores, o Exmo. 
Senhor Secretário de Segurança Pública, e às 
autoridades responsáveis pela Polícia Civil, Polícia 
Militar, Guarda Civil Metropolitana e Companhia 
de Engenharia e Tráfego, para que adotem as 
medidas legais necessárias para coibir a 
manifestação. Dê-se ciência da medida, ao 
impetrante do habeas corpus preventivo registrado 
sob o número 050.11.032723-3. Solicitem-se, do 
MM. Juízo Impetrado, informações sobre o 
conteúdo da impetração, fixado o prazo de 48 
horas para a resposta, com as quais os autos serão 
remetidos a D. Procuradoria Geral de Justiça. 
Após, conclusos. São Paulo, 20 de maio de 2011. 
TEODOMIRO MÉNDEZ Relator.65  
 

Nesse sentido, foi proposta a mudança do nome da 
manifestação para Marcha da Liberdade, mas mesmo assim 
foi mantido o veto, como se diz em uma linguagem 
jurídica, “pelos seus próprios fundamentos”. Antes, o 

                                                 
65  Grifo nosso. 
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próprio juiz se manifesta, dizendo que na própria realização 
da marcha vai acontecer a consumação (sic!) da substância, 
uma previsão ante o delito. Então, temos liberdade para 
nos manifestar, mas devemos pedir autorização judicial? Já 
não viveríamos em democracia? Que liberdade 
fundamentada é essa? 

A partir dessa liberdade e segurança temos, 
sistematizando as ideias de Bobbio, que os protagonistas do 
ideário da Democracia, e do Estado Democrático, são os 
indivíduos, mas temos a entrada em cena, cada vez mais 
fortemente, de grupos de interesse que nos substituem e 
passam a patrocinar o jogo político. 

Esses jogos políticos são marcados pela falsa 
moralidade, a imposição de uma escala de valores, 
satisfação de valores em, no sentido de realização, de um 
produto individual, mas não é verdade. É um imaginário do 
individualismo constatado na cultura. A comunicação de 
um supremo sobre o receptor, foi o “best-seller”, entre 
1487 a 1669, o livro Malleus Maleficarum, que estabelecia e 
guiava o poder da Igreja, pela determinação da razão da 
infalibilidade dos inquisitores; duvidar dos inquisidores era 
duvidar do poder de Estado, um poder misógino. Era um 
poder onde os inquisitores não se reportavam ao Rei, mas 
diretamente ao Papa66. Que razão de poder é essa, como 
uma matéria de cosmovisão deve não ser reportada ao 
Estado que os indivíduos ao mesmo compõem, mas a um 
poder separado, e portanto, estranho. 

 A partir do momento que começaram a questionar 
essa razão, em especialmente em Cautio Criminalis67, o 
Estado é obrigado a intervir para evitar uma luta maior do 
que pode se controlar. Foi o reconhecimento de que havia 

                                                 
66  ZAFFARONI, Eugenio Raul. Las palavras de los muertos: 
conferencias de criminologia cautelar. Buenos Aires: Editar, 2011. p. 
38-43. 

67  Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635). 
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uma vítima nos crimes, mas, ao contrário da Igreja, onde o 
autor do fato delituoso (“bruxaria”) praticava delito contra 
a razão da Igreja - “Duvidar da bruxaria é duvidar da 
soberania do Estado”. Para isso o Estado se converteu em 
vítima, expropriou o sofrimento da real vítima para si 
próprio; mas aonde se dá isso? A partir do domínio da 
ciência, da razão, o Estado promove a vitimização para 
restringir a si próprio o domínio. Promove a criação de 
diversos órgãos que irão lhe assessorar, mas não contava 
que, a partir dessa criação, promoveu-se a tensão entre eles 
para o domínio do poder, da razão. 

É um produto individualizado para grupos, tal 
como em um modelo democrático real. Esse modelo 
democrático “real” que é o modelo de Estado que 
atualmente vivemos, os protagonistas desse grupos são eles 
próprios. São os grupos determinantes de poderes que 
constituem quem -tem- pode(r) e quem não -tem- pode(r). 
Formam uma sociedade em pequenos conglomerados 
dentro do círculo do Estado. Ou seja, são pequenos 
grupos, organizados em círculo, que determinam o poder 
de “mandar” no Estado. Algo como um jogo político. Mas 
nesse jogo político o poder é que vai determinar quem 
pode ingressar nesse Estado Democrático, é uma sociedade 
em dinâmica centrífuga, com oligarquias em concorrências.  

Diante dessas representações de interesse, o 
mandato é imperativo dentro da democracia real, há uma 
verdadeira disciplina partidária, como sendo o governante o 
supremo, um poder descendente, burocratizado, 
restringindo os espaços de atuação do dever social. Nesse 
estado em voto de trocas, há um controle público e 
controle do público. 

Mas, e no Estado Democrático teórico, ou melhor 
dizendo utópico, onde se encontram os indivíduos? Os 
indivíduos que o compõem estão manifestados sem corpos 
intermediários. Isso, eles estão constituídos dentro do 
Estado Democrático e suas reações são condicionadas para 
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o centro desse Estado, são centrípedas, estão voltadas para 
o seu núcleo de forças para derrotar as oligarquias. Há um 
mandato livre com interesses gerais, de sua atuação para 
interesses gerais e universais, em poder transparente e livre 
formação da opinião pública, uma prática para a educação 
solidária e democrática. 

É o poder de funcionamento do Estado, 
estruturado em sua concepção de poder e liberdade do 
povo. Poderes coercitivos como produto de 
funcionamento de classes, naquilo que Nietzsche fala em 
uma hierarquia de governantes e governados. Há assim um 
funcionamento de um Estado predominante repressivo e 
ideológico, com meios e lugares de suas lutas de classes.68 

Haverá por todo o sentido, nessa sociedade 
consumista, respostas jurídicas que centralizem, mediante 
manifestação da sociedade consumidora, a busca de um 
direito, mais precisamente no direito penal. Ocorrendo um 
descentrado processo de criminalização no qual a primeira 
e única resposta estatal, em face do surgimento de um 
conflito social, é o emprego da via penal. A palavra de 
ordem, agora, é criminalizar, ainda que a feição punitiva 
tenha uma finalidade puramente simbólica,69 a busca pelo 
fim e não nos meios, minimizando os riscos a partir dos 
resultados70. Em outro momento, se irá levantar essa 
questão, a partir do questionamento de leis, mais 
precisamente a lei de drogas do Brasil. 

                                                 
68  ALTHUSSER, Louis. Aparelho ideológico de Estado: nota sobre 
os aparelhos ideológicos de Estado. Tradução de Walter José 
Evangelista e Maria Laura Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Graal, 
1985. p. 71. 

69  ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIRANGELI, José Henrique. 
Manual de direito penal brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. Prefácio à primeira edição. v. 1. p. 17. 

70  NATALINO, Marco Antonio Carvalho. O discurso. São Paulo: 
Método, 2007. p. 62. 
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A busca pela autonomia ideológica faz com que a 
mídia tenha papel fundamental no Estado Democrático, 
não é demais dizer que ela também foi umas das principais 
influências sobre o movimento Paz e Amor dos anos 
60/70, pois a partir das gravações dos acontecimentos da 
Guerra no Vietnã, promoveu a mesma manifestação 
comum de indivíduos em busca de desejos humanos; 
Bauman71 supõe que “abandonar a busca por tal 
coexistência ou mesmo em diminuir a energia com que tal 
busca é conduzida” é colocar em perigo a reconciliação e 
coexistência “pacífica completa e livre de conflitos entre a 
liberdade e a segurança.” A democracia foi a liberdade, é a 
liberdade, mas pode ser mais uma busca de sociedade 
Humana, digna de sua vida. 

                                                 
71  BAUMAN, 2008, p. 75-76. 



3. PEDRAS QUE ROLAM: O 

“CRACK” E POLÍTICA CRIMINAL 

DE DROGAS DO BRASIL 

 

3.1 FOLHA E PÓ, NASCE A PEDRA 

 
O crack é uma substância entorpecente, que é 

produzida a partir do cloridrato de cocaína. A cocaína é 
uma substância que está presente há anos na cultura Inca, 
na América do Sul. Desde a colonização espanhola já havia 
o relato dessa substância - cocaína - da extração a partir da 
folha de coca. Segundo Escohatado escavações realizadas 
no Equador demonstram que essa planta, coca, e sua 
experiência com a humanidade tem cerca de 5 milênios, 
desde a antiguidade.72 Todas as evidências da história 
apontam que a coca, além de ser usada em rituais pelos 
andinos, foi a principal responsável pela colonização Inca 
na América, os habitantes locais dos povos da Bolívia, 
Colômbia, Peru, Venezuela, Paraguai, Argentina, Brasil, 
utilizavam-se dessa planta, além de seus rituais, para buscar 
a cura de doenças ou de feridas infectadas. 

Os colonizadores, tais como Padre Tomas Ortiz e 
Américo Vespúcio Cabral, ficaram surpresos com a 
capacidade dos andinos em realizar longas caminhadas com 
escassez de comida, e não se sentirem cansados. A partir 
disso e, ao constatar pela colonização dos Incas, de que 
tinham visões de seus Deuses, a Igreja Católica viu um 
grande obstáculo para implementar sua filosofia na 
América. Assim, utilizou-se do artifício de afirmar que a 
coca era criação do Diabo, e sua utilização criava uma 
“falsa religião”, ao que podemos chamar de Narco-

                                                 
72  ESCOHATADO, Antonio Molina. La história general de las 
drogas. Madrid: Espasa Fórum, 2002. p. 115. 
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inquisição.73 “Além disso os europeus não sabiam mastigá-
las de forma correta e, assim, por muito tempo, 
consideraram que os efeitos relatados eram fruto da 
imaginação de povos primitivos ou de pactos com o 
diabo.”74 

Ao levar a planta coca para apresentar aos 
Europeus, devido as grandes disposições dos andinos ao 
mascar a folha de coca, seu efeito não foi o mesmo que o 
constatado na América do Sul. Acreditaram que tudo era 
imaginação dos povos andinos. Ocorre que o químico 
alemão Albert Nieman analisou as propriedades da planta, e 
constatou que o alcaloide responsável pelas alucinações é 
de cerca de 1%, ou seja, ao ser extraído da árvore ele 
começa a perder suas propriedades. Os andinos usavam a 
folha misturada ao tabaco que contribuía para a inalação de 
até 45% da cocaína. Ao isolar o alcaloide o químico alemão 
constatou um aspecto flocôso, de onde se derivou a 
cocaína injetável e inalada, com percentagem entre 3 a 
35%.75 Assim em 1884 Freud publicou um estudo sobre a 
cocaína, Über Coca, onde defendeu seu uso terapêutico em 
patologias psiquiátricas; após isso, constatou diversas 
complicações pelo abuso dessa droga, no ano de 1892.76 

                                                 
73  VARELLA, Alexandre Camera. Os vícios de “comer coca” e da 
“borracheira” no mundo andino do cronista indígena Guaman Poma. 
In: LABATE, Beatriz Caiuby et al. (Org.). Drogas e cultura: novas 
perspectivas. Salvador: Edufba, 2008. p. 345-368. 

74  DOMANICO, Andrea. Craqueiros e cracados: bem vindo ao 
mundo dos nóias - estudo sobre a implementação de estratégias de 
redução de danos para usuários de crack nos cinco projetos-piloto do 
Brasil. Salvador: UFBA, 2006. Tese (Doutorado em Antropologia 
Social), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal da Bahia, 2006. p. 09. 

75  RICHARD, Denis. As drogas. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. p. 
52-53. 

76  FERREIRA, Pedro Eugênio M. Santana; FERREIRA, Priscila 
Silveira. Conceitos fundamentais de dependências às Drogas. In: 
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Entre os efeitos farmacológicos importantes da 
cocaína, está a sua atuação no sistema nervoso central 
humano, promovendo ações estimulantes, sendo esses  

 
Efeitos euforizantes de 15 a 30 minutos. A maior 
parte dessa substância é hidrolisada em 
benzoilegonina. [...] esta droga possui uma ação 
anestésica local decorrente da capacidade de 
bloquear a iniciação ou a condução de impulsos 
nervosos.77 
 
 

Esses efeitos da cocaína são por nós apresentados 
por se tratar da droga que é matéria prima para o crack; 
assim, o efeito do crack é nesse sentido, o de anestésico do 
sistema nervoso central. 

 

3.2 TÔ NA NÓIA: O USO DE CRACK 

 
A sugestão desse título se deu a partir da leitura da 

tese de doutorado de DOMANICO, onde “nóia” é uma 
abreviação da “paranoia”. Trata-se de uma gíria, usada 
pelos usuários de crack. Assim a paranoia é um dos 
“efeitos” causadores do uso de crack, um sentimento de 
perseguição, alucinações, com vozes e sons, a paranoia 
parece ser uma dos principais problemas dos usuários de 
crack.78 

O objetivo aqui não é descrever a prática tóxica, a 

                                                                                              
CATALDO NETO, Alfredo et al. (Org.). Psiquiatria para 
estudantes de medicina. Porto Alegre: Edipucrs, 2003. p. 331. 

77  FERREIRA, Pedro Eugênio M. Santana; ESCOBAR, Bráulio 
Tércius; SANDRI, Andréia. Cocaína, Ectasy e outros 
psicoestimulantes. CATALDO NETO, Alfredo et al. (Org.). 
Psiquiatria para estudantes de medicina. Porto Alegre: Edipucrs, 
2003. p. 346-347. 

78  DOMANICO, 2006, p. 19. 



GUILHERME MICHELOTTO BÖES | 61 

 

sensação pelo do uso desta substância entorpecente, como 
pressuposto da rotulação e produção dos desvio e 
desviantes “[...] Quero dizer, isto sim, que grupos sociais 
criam desvio ao fazer as regras cuja infração constitui 
desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e 
rotulá-las como outsiders. [...]”.79 

Pois os efeitos causadores do uso de drogas variam 
de pessoa a pessoa, assim há a consideração da inserção 
social de cada usuário perante a sociedade, seu status social, 
de forma que esses efeitos se relacionam com a devida 
“expectativa” do usuário. 

Becker, ao analisar os efeitos da maconha e seus 
usuários: 

 
Mais um passo é necessário para que o usuário que 
já aprendeu a ter um barato continue a usar 
maconha. Ele deve aprender a gostar dos efeitos 
que acaba de aprender a experimentar. As 
sensações produzidas pela maconha não são 
automáticas ou necessariamente agradáveis. O 
gosto por tal experiência é socialmente adquirido, 
[...]  
[...] O prazer é introduzido pela definição favorável 
da experiência que uma pessoa adquire de outras. 
[...] .80 
 

Bourgois, apesar de ter feito uma breve análise de 
uma área de uso de crack em São Paulo, forneceu bastantes 
argumentos que demonstram a experiência do uso de 
drogas em seu contexto social, em expecionalmente, nesse 
caso, o crack. Em sua observação a “cracolândia” em São 
Paulo apresenta um nível de relaxamento e sociabilidade, 

                                                 
79  BECKER, Howard Saul. Outsiders: estudos de sociologia do 
desvio. Tradução de Maria Luiza X. de Borges. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2008. p. 21-22. 

80  Ibid., p. 61-65. 
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com os usuários utilizando a roda de samba como uma 
interação entre eles, diferente do observado em outros 
países em que constatou que os usuários são mais 
violentos, os usuários na cracolândia são espontâneos! 

 
Qualquer ligação com a realidade que resgate 
humanidade ajuda o viciado a deixar o vício. Aqui 
parece claro que se deve usar a música e o caráter 
sociável do brasileiro. É realmente algo difícil de 
encontrar em outras cenas. Deve ser estudado e 
utilizado na busca por soluções. Uma estratégia de 
redução de danos é diminuir o ritmo do crack, fazer 
com que as pessoas fumem menos. É interessante 
perceber que aqui isso acontece quase naturalmente. 
É comum ficar completamente destrutivo fumando 
crack. Aqui, no meio de 70 pessoas, a maioria ainda 
era capaz de sorrir e conversar. Traz esperança de 
que o Brasil pode achar formas de lidar com o 
problema.81 

 
Um estudo dessa regiões de “cracolândia” foi 

realizada por Domanico para a implementação de 
programas de redução de danos aos usuários de crack, onde 
se constata que a maioria desses projetos está em 
dificuldades para se manter, por falta de financiamento, 
visto que a maioria é mantidas por ONGs.82 Em sua defesa 
de mestrado, Potter83 constatou um grande preconceito em 

                                                 
81  BOUGOIS, Philippe. A cracolândia paulista. Entrevista 
concedida a Vitor Hugo Brandalise. Disponível em: 
<http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-cracolandia-paulista-
por-philippe-bourgois>. Acesso em: 16 ago 2011. 

82  DOMANICO, 2006, p. 57-135. 

83  POTTER, Raccius Twbow. Crack, é melhor pensar: um estudo 
sobre o proibicionismo e as alternativas oferecidas pela política de 
redução de danos em Porto Alegre: PUCRS, 2010. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Criminais), Faculdade de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2010. p. 186-230. 
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relação às políticas de redução de danos; esses trabalhos 
analisaram um comparativo com outros países, e como 
mais adiante veremos, os usuário de crack querem parar de 
usar a droga. Esse não é objeto dessa pesquisa, mas fornece 
muitas considerações para o desenvolvimento, em breves 
linhas, desses efeitos do crack. 

Dessas considerações, o que podemos afirmar são 
os efeitos farmacológico-químicos/biológicos causados 
pelo uso de crack. Ao utilizar o crack, em diversas formas, 
seja em cachimbo, enrolados em cigarros de 
fumo/maconha ou outras formas desenvolvidas pelos 
usuários para que seja realizada a combustão que libera a 
composição química do crack, no site da campanha Crack 
nem pensar, temos as seguintes descrições: por ser uma 
droga “menos pura que a cocaína, o crack tem poder 
infinitamente maior de gerar dependência, com elevadas 
sensações de prazer extremo (sic!), que levam o usuário à 
urgência de repetição da droga”84. 

Esses efeitos são característicos na alteração do 
estado de consciência do individuo que consome a droga, 
um estado carcacterizado por euforia ou distrofia estando o 
crack agindo diretamente no centro de produção de 
dopamia. Pois se constitui a forma base, freebase¸ 
composto não neutralizado pelo ácido para a produção do 
cloridrato de cocaína. Esse composto se apesenta de forma 
altamente tóxica devido a adição de “ácido sulfúrico, 
querosene ou gasolina e de amoníaco à solução aquosa de 
cloridrato de cocaína na presença de bicabornato de sódio.” 
Essa mistura transforma a cocaína em sua condição de ser 
“fumada”, dessa forma seu efeito atinge o cérebro duas 

                                                 
84 GRUPO RBS. Campanha Crack, nem pensar. Os efeitos do crack 
no organismo. 2010. Disponível em: 
<http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/br/cracknempensar/conteu
do,0,3755, Comocrackagenoorganismo.html>. Acesso em: 23 jun. 
2011. 
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vezes mais rápido, com o dobro de euforia, em relação a 
cocaína injetável. “Isso se deve ao fato de não ser 
metabolizada por enzimas presentes na corrente 
sanguínea.”85 Salientam os autores, que para os 
dependentes dessas drogas, o tratamento a dependência é 
complexo, pois ocorrem alterações biológicas no cérebro; 
“por isso, o tratamento para a dependência é igualmente 
complexo e deve se dirigir a uma variedade de 
problemas.”86 

O site da campanha não traz informação suficiente 
sobre o efeitos que causa o crack. O material disponível 
contém, mais, informações sobre consequências do uso de 
crack e a dependência. Para isso que, nesse momento, não 
se descreverá esses efeitos a partir desse material.  

 

3.3 A POLÍTICA PROIBICIONISTA DO BR 

 

3.3.1 Política criminal versus política penal 

 
No pensamento sobre a Política Criminal, após a 

queda do Muro de Berlim, os estudiosos da área 
observaram, em primeiro lugar, que havia um certo abismo 
entre as doutrinas das diversas Políticas Criminais do Séc. 
XX a rotina da justiça e os valores humanos dos países do 
Leste e da Europa Ocidental. Como segundo aspecto, a 
urgência de trabalhar em um programa de intensidade para 
reduzir, o mais possível, essas diferenças, “ou seja, a 
projeção política ocorre no âmbito da discussão 
aparentemente neutra da dogmática do delito relativa à 
reformulação da doutrina da tentativa e consumação”87, 
assim é: 

                                                 
85  FERREIRA; ESCOBAR; SANDRI, 2003, p. 346. 

86  Ibid., p. 349. 

87  CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris: 2008. p. 31. 
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Perceptível que a questão no campo criminal fica 
agudizada em face de fazer parte do modelo 
integrado de ciências a política criminal, cuja função 
seria a de, a partir dos diagnósticos realizados pela 
dogmática penal e pela criminologia, produzir 
discurso de inserção no âmbito da política. A 
política criminal, portanto, seria a produção de 
convicção a partir dos julgamentos objetivos (ética 
da responsabilidade) das ciências criminais.88 
 

As políticas criminais atuais baseiam-se na 
necessidade de afirmação dos valores/interesses da 
sociedade. É concebido o entendimento da pena como 
retribuição ao delito praticado. A exigência de justiça 
(absolutismo) como forma de intimidação - prevenção 
futura - da sociedade para não cometer os atos (prevenção 
geral) seja como atuação sobre o agente, reeducação, 
correção, intimidação (prevenção especial).89 Essas breves 
considerações sobre os fins da penas é de que nas ultimas 
décadas prevaleceu o que configuraria, substancialmente o 
Direito Penal. Após apareceria os princípios, “de origem 
inicialmente imprecisa e logo ancorados na Constituição, 
que se qualificam como princípios limitadores do jus 
puniendi”, que fundamentam o raciocínio orientador dos 
fins da pena escolhido90. 

                                                 
88  CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris: 2008. p. 30. 

89  AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de; AZEVEDO, Tupinambá 
Pinto de. Política Criminal e legislação penal no Brasil: histórico e 
tendências contemporâneas. In: WUNDERLICH, Alexandre et al. 
Política criminal contemporânea: criminologia, direito penal e 
direito processual penal. Homenagem do departamento de direito penal 
e processual penal pelos 60 anos da Faculdade de Direito da PUCRS. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.  

90  RIPOLLÉS, Jose Luiz Díez. A racionalidade das leis penais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 123. 
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En uma primera aproximación, tal política criminal 
en La sociedad del presente se caracterizaria por 
una evidente tendência a La expansión del Derecho 
penal que se concreta en la ampliación del Derecho 
penal preventivo con un acentuado adelantamiento 
de la protección penal. Ello se lleva a cabo, 
primordialmente, a través de la formulación de 
nuevos bienes jurídicos universales de vago 
contorno y El frecuente recurso a la técnica de los 
delitos de peligro - en buena medida de peligro 
abstracto. [...] 91  
 

Considerando-se que o Brasil, após a promulgação 
da carta magna de 1988, encontrava-se em profunda 
transição democrática, e que o Muro de Berlim tombou em 
1989, o mundo lamentava suas guerras e atrocidades, 
enquanto no Brasil, buscava-se um Estado Democrático e 
de Garantias Individuais, após décadas de repressão 
ditatorial militar, e nada mais visível que a apresentação da 
busca da aplicação do direito penal, numa tentativa de 
prevenção à corrupção e ao delito. 

O poder se inverteu, após 1988; legitimamos a 
partir do poder social, surge a utilização de forças “penais”. 
Essas forças são baseadas na polícia, Judiciário, poder 
legislativo/executivo. Dizemos que essas são as forças 
penais, pois são os agentes que impõe e executam as 
determinações das leis. A sociedade, que tanto lutou contra 
o regime militar, legitima um novo tipo de poder, este 
agora, aplicado pelas as instituições que ele mesmo 
elabora.92 A sustentação e legitimação do sistema penal 

                                                 
91  BUERGO, Blanca Mendoza. Exigencias de la moderna política 
criminal y principios limitadores del Derecho penal. In: ESPAÑA. 
Ministerio de Justicia. Anuario de Derecho penal y ciências penales 
(1994). Madrid: Librería del Boletín Oficial del Estado, 2002, Tomo 
LII.  p. 281-282, grifo do autor. 

92  “A emergência de uma sociedade de risco em âmbito global e suas 
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“desigual, concorre para legitimar o abandono de garantias 
constitucionais e processuais de tutela do cidadão em face 
da função punitiva do Estado.”93 Argumentos, estes, que se 
baseiam próximos, na prática de elaboração da lei penal de 
drogas.  

Muito mais que uma política criminal, o Estado 
Brasileiro apresentou uma política Penal que é uma 
resposta à questão criminal estabelecida no âmbito do 
exercício da função punitiva do Estado, “lei penal e sua 
aplicação, execução da pena e das medidas de segurança”94. 
Consideramos que o Brasil apresentou, na verdade um 
verdadeiro direito penal do inimigo. 

O Direito Penal do Inimigo, concebido por Gunter 
Jacoks95, é um estudo que refere o indivíduo que infringe 
uma norma imposta,  pelo “fato” de que esta norma visa 
permitir o “bem estar e convívio social”, deve ser 
considerado um inimigo. Apresenta a regra de que o bem 
estar é um Direito Penal do Cidadão, que mantém a 
vigência da norma - por quanto  -  o direito penal do 
inimigo combate o perigo96. Evidentemente que, conforme 
explanado pelo autor, não se estaria excluindo o inimigo 
como cidadão, mas afirmando que deve o delinqüente 
“ajustar-se” perante a sociedade, para manter seu “estado 
de pessoa, cidadão.” Jakobs refere-se ao inimigo como 
alguém que não admite ingressar no Estado, e assim não 

                                                                                              
particularidades no caso brasileiro, implica mudanças nos discursos 
públicos sobre o controle social”, ver: NATALINO, 2007, p. 62. 

93  BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e critica do direito 
penal: introdução á sociologia do direito penal. 3. ed. Tradução de 
Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro: Revan; Instituto Carioca de 
Criminologia, 2002. p. 205. 

94  Ibid., p. 201. 

95  JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. Direito Penal do 
Inimigo: noções e criticas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 

96  Ibid., p. 30. 
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poderia ter o tratamento destinado ao cidadão; não poderia 
beneficiar-se dos conceitos de pessoa. A distinção, 
portanto, se estabelece entre o cidadão (o qual, quando 
infringe a Lei Penal, torna-se alvo do Direito Penal) e o 
inimigo, nessa acepção visto como inimigo do Estado, da 
sociedade. 

Nesse sentido, temos que entender que a tese de 
Jakobs concebe-se em três elementos: 1) o dever/haver a 
antecipação da punição do inimigo; 2) a 
desproporcionalidade das penas e relativização e/ou 
supressão de certas garantias processuais; 3) criação de leis 
severas direcionadas à clientela (terroristas, delinqüentes 
organizados, traficantes, criminosos econômicos, dentre 
outros) dessa específica, a engenharia de controle social. 

A necessidade de um direito penal do cidadão e um 
direito penal do inimigo determina que o Estado deve se 
posicionar diantes os deliquentes de forma que essas 
pessoas que cometem erros (desvirtuamento da norma); ou 
esses individuos devem ser impedidos de cometer crimes 
(prevenção à norma), ou de destruir o ordenamento 
juridico97 impondo-lhes coação. Ou seja, o direito penal do 
inimigo dirige-se exclusivamente para o inimigo 
(deliquentes), para a interceptação do perigo98. 

Essa tese leva em conta a aceitação de que o Estado 
deve proteger as vítimas diante do inimigo, devendo o 
inimigo ser excluído, pois não oferece garantias de um 
comportamento pessoal, chegando a afirmar que: um 

                                                 
97  JAKOBS; CANCIO MELIÁ, 2005, p. 42. 

98  Por derradeiro,cria o referido autor uma “nova” função para pena: a 
prevenção antecipada. Em outros termos, poder-se-ia afirmar que essa 
é uma nova modalidade de prevenção especial negativa. Para Günther 
Jackobs, é desnecessário aguardar a ação do agente e a lesão a algum 
bem jurídico dos cidadãos. Neste sentido o Estado deve antecipar-se, 
agindo contra o inimigo desde o planejamento das futuras condutas 
delituosas. Ver: CANTERJI, Rafael Braude. Política Criminal e 
Direitos Humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 53. 
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Direito Penal do inimigo, claramente delimitado, é menos 
perigoso, desde a perspectiva do Estado de Direito, do que 
entrelaçar todo o Direito Penal com fragmentos de 
regulações próprias do Direito Penal do inimigo99. 

Haveria, entrentanto, um perigoso livre arbítrio 
para determinar o inimigo, utilizando-se do direito penal, 
pois em tal situação o poder (des)legitimador diante o 
inimigo apresentará sua hiearquia. De modo que a 
hierarquização de seres humanos são duas condicionantes 
que partem da necessidade de conhecimento (apetite do 
saber) do poder que, ao mesmo tempo, é árbito do bom e, 
portanto o único capaz de definir o indivíduo mau e 
assinalá-lo como inimigo, como hostil.100  

Essa visão de seletividade, entrentanto, não 
contribui para baixar os índices de criminalidade, pois toda 
a norma proposta manifestaria uma atribuição do poder 
social.101 Afirma-se uma crença da disfunção social pelo 
processo legislativo, por disfunção social entendendo-se, 
“em linhas gerais, a falta de relação entre uma determinada 
situação social ou econômica e a resposta ou falta de 
resposta que ela dá ao subsistema jurídico”102. Esse tipo de 
relação, a que nos referimos, é a relação entre os atores 
jurídicos que atuantes nas Políticas Públicas (legisladores, 
partidos políticos, presidentes, empresariado, meios de 
comunicação). Assim, esses atores podem fornecer dados 
reais ou fictícios, que irão influenciar o debate/discussão a 
respeito da disfunção social. Esse estudo103 não nega 

                                                 
99  JAKOBS; CANCIO MELIÁ, op. cit., p. 49-50. 

100  ZAFFARONI, Eugenio Raul. O inimigo no direito penal. Rio de 
Janeiro: Renavan: Rio de Janeiro, 2007. p.41. 

101  A criminalidade é um status social atribuído a uma pessoa por quem 
tem poder de definição (BARATTA, 2002, p. 131). 

102  RIPOLLÉS, 2005, p. 21. 

103  É importante ressaltar que “As estruturas econômicas e sociais 
geram diferentes configurações de atores, segundo o país e a época” 
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influencia desses diversos atores, mas se abstém-se de 
elaborar uma pesquisa a partir da influência de um ator (a 
mídia), que tem grande possibilidade, e qualidade, de ativar 
o consciente coletivo, com ou sem a intenção de fazê-lo. 

 

3.3.2 A política penal de drogas do Brasil 

 
Não pretendemos discutir, aqui, os efeitos da 

legislação de drogas na área política, ou muito menos, em 
questionar o direito de uso/abuso de drogas por parte do 
usuário. O nosso objetivo é apresentar, em breves 
considerações, os aspectos que levaram o Brasil a adotar o 
discurso mundial de War on drugs104 (“Guerras as 
Drogas”). 

A política de drogas do Brasil baseia-se em um 
modelo de Política Pública apresentado como modelo 
mundial de combate ao narcotráfico. É um modelo de 
“Guerra as Drogas”, um modelo, que, analisando-se sua 
implementação no Brasil, se mostra falacioso. 

Um dos últimos relatórios do BID105 apresenta um 
alerta a partir dos anteriores relatórios da mesma 
instituição, os quais analisaram comparativamente diversos 

                                                                                              
(BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 
(BID). A Política das Políticas Públicas. Relatório de 2006.Rio de 
Janeiro: Elsevier; Washington, DC: BID, 2007. p. 11). 

104  Neste sentido: “[...] Todavia, embora possa parecer clara a opção 
das agências penais brasileiras em integrar o plano internacional de 
repressão, é imprescindível avaliar o horizonte de projeção ideológico 
que estrutura esta política de beligerância. [...] Como resultado deste 
lento e gradual processo de ingresso do Brasil no programa ‘war on 
drugs’, iniciado na década de 80 pelo Governo de Ronald Reagan, 
obteve-se a formatação do ‘Sistema Nacional Antidrogas’ (SNA), 
estrutura na qual foi projetada a centralização da gestão das políticas 
repressivas” (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas 
do Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010a. p. 29-58). 

105  BID, op. cit. 
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aspectos sobre reformas econômicas, institucionais e 
sociais na América Latina, a partir das quais se pode 
concluir que não existe uma única fórmula aplicável na área 
de políticas públicas. A eficácia dessas políticas depende do 
modo como são discutidas, aprovadas e executadas. Pois, o 
modelo de determinação de políticas públicas, no Brasil, 
não permite um “real” diálogo, reflexivo do impacto que 
virá ater a implementação de determinadas políticas 
públicas. 

A política pública de drogas, do Brasil, seguiu o 
modelo de fórmula única de aplicação de políticas públicas. 
Isso decorreu da aprovação do Convênio sobre Substâncias 
Psicotrópicas (Viena, 1971). Carvalho salienta que, a partir 
desse convênio, as agências norte-americanas de “combate 
às drogas”, partiram para uma representação de que, 
principalmente, duas drogas, heroína e cocaína, constituíam 
o inimigo interno da nação americana. “Todavia, com a 
popularização do consumo de heroína e a criação dos 
programas de metadona, forma indireta de controlar e 
legalizar o consumo, o inimigo interno teve de ser 
substituído, projetando-se ao exterior.”106 

Os reflexos dessa política dos mais destacados 
países “desenvolvidos”, são visíveis na América Latina. 
Assim, os inimigos internos desses países (desenvolvidos) 
são as “drogas” (ilícitas) e nos países em desenvolvimento, 
esta no fato de que eles são produtores de drogas, e 
permitem rotas de envio das drogas para os países 
consumidores, apenas reforçando o discurso de Guerra às 
Drogas. 

A partir disso, busca-se uma transferência de 
sentimento de segurança para a população. Começa um 
“[...] Processo de demonização do tráfico de drogas que 
fortalece os sistemas de controle social [...].”107 

                                                 
106  CARVALHO, 2010a, p. 19. 

107  BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e 
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Weigert apresenta, como sendo uma permissa que 
fundamenta e a distinção entre drogas legais e ilegais, a 
“convicção de que o único meio eficaz para lutar contra os 
danos produzidos pelas drogas ilegais é a repressão 
penal.”108 

Dessa forma a recente lei 11.343/2006, que apesar de 
ser considerada um “avanço” para politica de drogas 
brasileiras, deixa de ser uma lei que indica um caminho 
antiproibicionista; trata-se, antes, de mais uma lei mascarada 
de efeitos proibicionistas, conforme se pode constatar em 
recentes matérias vinculadas em jornais:  

 

Lei antidrogas aumenta lotação carcerária.  
Nova legislação aumentou prisões no país, mas 
deveria resultar em penas comunitárias, 
afirmam especialistas.  
Número de pessoas presas por tráfico cresce 
118% entre 2006 e o ano passado, segundo 
dados do governo federal.109  
 

O jornal Zero Hora também segue essa “linha” da 
Folha de São Paulo, citada, mas com uma determinante de 
que o “crack é o principal colaborador para o inchaço das 
estastísticas.” Ou seja, encarceramos os usuários, quando 
devíamos trata-los; o cárcere ainda é visto como a melhor 
forma de tratar os usuários.110 

                                                                                              
juventude pobre no Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
p. 135.  

108  WEIGERT, Mariana de Assis Brasil e. Uso de drogas e sistema 
penal: entre o proibicionismo e a redução de danos. Rio de Janeiro: 
Lumem Juris, 2010. p. 31. 

109  CARVALHO, Mario Cesar. Lei antidrogas aumenta lotação 
carcerária. Folha de São Paulo, São Paulo, 25 jul. 2011. (Folha 
Cotidiano). Disponível em: <http://folha.com/ct949245>. Acesso em: 
26 jul. 2011. Grifo nosso. 

110 PRISÕES por tráfico de drogas quadriplicam nos últimos cinco 
anos no Estado. Zero Hora, 25 jul. 2007. Disponível em: 
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Figura 14 - Notícia 7 

 
Fonte: Prisões... (2007)  

 
Esses aspectos políticos já são constantemente 

debatidos no âmbito acadêmico, principalmente entre os 
autores citados dentro desse capítulo; mas se pretende que, 
objetivar uma discussão maior acerca dessas políticas, seria 
uma discussão mais política111 do que permite a nossa 
inserção cultural, o correto seria um debate acadêmico 
crítico da legislação de drogas brasileira e mundial, o que 
nos levaria a apenas a mais outra análise da atuação em 
geral das agências punitivas, isto é, sobre a elaboração das 
leis, aplicação, fiscalização, entrentanto, “As regras são 
produtos da iniciativa de alguém e podemos pensar nas 
pessoas que exibem essa iniciativa como ‘empreendedores 
morais.”112 

Eis que surge uma de nossas principal 
preocupações, a construção das identidades das 

                                                                                              
<http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/default.jsp?uf=1&local
=1& section=Geral&newsID=a3413023.xml>. Acesso em: 26 jul. 
2011. 

111  Nesse sentido: “O problema de uma criminologia que se pretende 
cultural não é, por certo, o mesmo de uma dogmática penal crítica. Esta 
sim deve seguir criticando, a partir da leitura constitucional, as políticas 
de drogas adotadas, sobretudo desde o ponto de vista da concreta 
atuação das agências punitivas. Desde a perspectiva da criminologia, há 
que perceber os efeitos gerados pelo proibicionismo na cultura dos 
usos de drogas” (ALVES, Marcelo Mayora. Entre a cultura do 
controle e o controle cultural: um estudo sobre as práticas tóxicas na 
cidade de Porto Alegre. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. (Coleção 
Criminologias: discurso para a academia). p. 69). 

112  BECKER, 2008, p. 153, grifo do autor. 
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subcultural e sua inserção diante da sociedade, sobre o 
que buscaremos produzir uma análise, a partir das 
referências da Criminologia Cultural. 

 



4. AS MARCAS NA CONTRUÇÃO 

DA CULTURA 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO 

 
Diante da construção da mídia como produto 

cultural das sociedades modernas, e seu papel nas políticas 
criminais de drogas no Brasil, os capítulos anteriores 
suscitaram debates sobre Estado e sua função de manter a 
ordem. 

Considerando as variadas plataformas de disfusão dos 
conteúdos midiáticos atualmente - celulares com televisores, 
celulares com internet, computadores móveis com acesso a 
internet, etc - forma-se um ambiente propicio a propagação 
de conteúdos simbólicos, conforme já falamos em capítulos 
anteriores; um dos dados importantes a que destacamos para a 
constatação do aumento de visibilidades dos conteúdos 
disponíveis à população mundial, é a pesquisa realizada pela 
federação internacional de futebol (FIFA); sua pesquisa 
constatou a quantidade de indivíduos que assistiram a Copa 
do Mundo de futebol masculino de 2010 realizado na África 
do Sul.  

Segundo os dados disponíveis em seus site113 foi 
constatado que no último evento realizado por essa 
organização 46,4% da população mundial assistiram á Copa 
do Mundo de 2010, um “aumento de 8% em relação ao 
último evento realizado” quatro anos antes. Isso nos leva a 
constatar em significativos aumento de pessoas 
“conectadas” entre si mundialmente e, simultaneamente, o 

                                                 
113  FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 
ASSOCIATION (FIFA). Quase metade do planeta sintonizado em 
casa na África do Sul 2010. 11 jul. 2011. Disponível em: 
<http://pt.m.fifa.com/newscentre/news/newsid=1473439.html>. 
Acesso em: 11 jul. 2011. 
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aumento do número de pessoas hipermidiatizadas, usando-
se uma expressão de Lipovetsky, ao que Xiberra114 chama 
de supermidiatizadas, aumentos que se revelam um 
capitalismo “numérico”. 

Esse formato midiático mantêm os fluxos de 
acontecimento diversificados e organizados, expontencializando 
fatos e acontecimentos cotidianos; imagísticos regulados por 
identificações sociais “[...] (pelo menos dentro da espera das 
aparências adequadas à comunicação social e ao mercado de 
consumo)”.115   

Durand116 estabelece o sentido de construção do 
ethos social como um símbolo, utilizado para o equilíbrio 
psicossocial, uma negação assimilada de forma racista, da 
espécie humana, a partir do que se estabelece um simbólico 
equilíbrio antropológico; essa formação de símbolos, que 
estão na história das sociedades e que pesquisados sempre 
monstraram “que as mudanças numa determinada 
sociedade nunca se efetua de modo amorfo e anômico”, 
pois, entre esses períodos são estabelecidos os eventos 
instantâneos “médios e homogêneos, quanto aos estilos, as 
modas e aos meios de expressão.”  

Tal simbologia, numa sociedade pós-moderna, no 
entender de Boaventura117, mostra que  

 

O estado natural traduz-se numa permanente 

                                                 
114  XIBERRA, Martine. Mídia e violência do imaginário. Revista 
Famecos, Porto Alegre, n. 29, abr. 2006. p. 89. 

115  SODRÉ, Muniz. Sociedade, mídia e violência. 2. ed. Porto 
Alegre: Sulina; Edipucrs, 2006. p. 76. 

116  DURAND, Gilbert. Campos do imaginário. Lisboa: Instituto 
Piaget, 1996. p. 100. 

117  SANTOS, Boaventura de Souza. Poderá o direito ser 
emancipatório? Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 65, p. 3-76, 
maio 2003. Disponível em: <http://www.boaventuradesousasantos.pt/ 
media/pdfs/podera_o_direito_ser_emancipatorio_RCCS65.PDF>. 
Acesso em 20/05/2010. p. 18. 
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angústia relativamente ao presente e ao futuro, na 
perda iminente do controlo sobre as expectativas, e 
no permanente caos no que se refere ao mais 
simples actos de sobrevivência e convivialidade. Ou 
seja, uma sociedade sem heróis pessoais,  
 

em busca do surgimento de “instâncias, instituições, que se 
apresentam sob um evidente discurso heróico, na tentativa 
de evocar as identificações e o poder simbólico-mítico do 
herói (poder esse que será, depois, muito 
convenientemente utilizado)”118, uma forma de “ocultar 
mostrando”119 uma situação diferente, a que supostamente 
se faz, “mas de tal maneira que não é mostrado ou se torna 
insignificante, ou construindo-se de tal maneira, que (o 
símbolo) adquire um sentido que não corresponde 
absolutamente à realidade.” Essa é uma das formas da 
informação “democrática”, “aquela que parte do princípio 
de que uma coisa é o fato, e outra coisa é a interpretação ou 
a leitura que se tem do fato.”120  

No imaginário das sociedades midiáticas,  
 

A sociedade não é um fotografia imobilizada e 
instantânea de uma certo estado social. Como todo 
o ser pensante, ela (dura), inclui-se numa duração 
concreta que ela segrega, por assim dizer, ou afirma 
a sua identidade ao adaptar-se às diversas mudanças 
[...],121  
 

                                                 
118  CONTRERA, Malena Segura. Mídia e pânico: saturação da 
informação,violência e crise cultural na mídia. São Paulo: Annablume; 
Fapesp, 2002. p. 26. 

119  BOURDIEU, 1997, p. 24. 

120  GUILHON, Orlando José F. Comunicação pública e violência 
urbana. In: NEPOMUCENO, Carlos et al. Mídia e violência urbana 
no Brasil. Brasília: UNESCO; Viva Rio, 2007. p. 40. 

121  DURAND, 1996, p.175. 
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como “o imaginário atualizado reprime e exclui o 
imaginário em potencial.”122 

Diante da produção midiática como um discurso, 
que é sempre mais violento123, a própria reação faz da  

 
Violência (que podemos definir sucintamente como 
o uso abusivo da força, ou a manifestação do 
desprezo do outro), em uma construção social que 
se inscreve no tempo e no espaço. A imagem 
violenta evoca um conjunto de processos psíquicos 
e provocas emoções que terão um certo impacto 
em função do contexto social e da capacidade do 
sujeito para conferir-lhe um sentido.124 
 

Um emocionalismo imaginado, no imaginário da 
sociedade individual, a cultura se torna individualista, 
reestruturada em uma incerteza. A cultura se torna 
angústia; as respostas para a convivência são buscadas 
não no coletivo, mas em pesquisas na internet, em 
revistas, movimentos religiosos, seitas. O indivíduo está 
“menos seguro de si, de não mais poder comer, correr, 
falar, vestir-se sem o acompanhamento de um treinador 
pessoal que lhe segura a mão e lhe diz o que é preciso 
fazer.”125 Essa é a tensão criada pela velocidade midiática 
em que caminha a cultura, essa cultura produzida, que 
escamoteia o uso de razão, e não permite que seus 
indivíduos olhem (observem) a individualidade do Outro, 
o individuo e sua ordem (democrática). Seu estilo de vida 

                                                 
122  DURAND, Gilbert. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da 
filosofia da imagem. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998. p. 99. 

123  Existe uma violência simbólica inerente a imagem, que é refreada na 
mídia fundada sobre a imagem (XIBERRA, 2006, p. 87-98). 

124  BARASCUT, Paul. Violências midiáticas. Revista Famecos, Porto 
Alegre, n. 29, p. 135-138, 2006. (Mídia e violência do imaginário). p. 
135. 

125  LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 60. 
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é um sonho, pensado e simbolizado na técnica da 
informação, como dominação da razão em uma imagem 
de si mesmo, alegórica e social, pois se reconhece, nessa 
individualidade, o retrato de uma outra violência, a 
violência sobre a razão individual. 

 

4.2 CRIMINOLOGIA CULTURAL E MÍDIA 

 
A Criminologia está atualmente, em dualismo social 

cientifico, entre o saber penal e o saber criminológico; esse 
dualismo é característico em todos os estudos emergentes 
do campo da teoria social, estudos culturais, sociológicos e 
criminológicos, que estudam a crítica do direito penal como 
um saber criminológico126, mais orientada a uma pesquisa 
sobre a imagem e símbolos, desfigurando os fatos e formas 
da realidade do crime e controle do crime.127  

A Criminologia Cultural propõem trabalhar com 
uma alternativa ontológica, apresentando-se a mesma como 
uma tentativa de correção de rumo da Criminologia 
“convencional”, ou um contradiscurso sobre o crime e o 
controle do crime; investiga os criminosos e as subculturas 
delinquentes em sua estética comunitária, a ligação entre 
seus símbolos e estilos. Essa “correção” a que se refere, é a 
revisão do discurso criminológico positivo que sustentou (e 
sustenta) os órgãos da administração, “[...] O laboratório 
criminológico, portanto, definirá as regras e os critérios que 
conduzirão o processo pedagógico de regeneração do 

                                                 
126  “A impressão é que a dogmática não permite em seu horizonte 
cientifico que seus pressupostos e sua instrumentalidade sejam postos 
em dúvidas, necessitando o dogmático crítico refugiar-se em outro local 
(criminologia) para ultrapassar estes limites”. Ver: CARVALHO, Salo 
de. Criminologia cultural, complexidade e as fronteiras de pesquisa nas 
ciências criminais. Revista IBCCrim, v. 82, 2010. p. 309. 

127  FERRELL, Jeff. The aesthetics of cultural criminology. In: 
ARRIGO, Bruce; WILLIAMS, Christopher R. Philoshophy, crime 
and criminology. Chicago: University of Illinois, 2006. p. 257. 
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criminoso [...]”.128  
Esses órgãos governamentais, preocupados com a 

aplicação da justiça criminal, acabam sendo afetados pelas 
imagens elitizadas do policiamento e das intervenções 
policiais, circulando nos canais da cultura contemporânea, e 
que dão forma à percepção pública,  e às políticas públicas. 
Essas imagens são os seriados e filmes sobre as ações 
policiais, filmes de ação, que oferecem, com frequência, 
imagens manipuladas de violência, impondo-se como 
ponto de referência para a população, no que se refere ao 
crime e à justiça criminal. Essa dinâmica afeta 
mundialmente o aprofundamento da divisão social, e as 
discussões sobre tiragem étnicas, classes sociais, espécies de 
crime, idade para a menoridade penal, que surgem como 
um disfarce no debate público sobre o controle do crime; 
essa é uma análise de que altera a percepção dos 
espaços/interesses públicos, ou seja, criam-se monumentos 
em memórias das vítimas, controvérsias sobre a pena de 
morte e até mesmo o direito legal de gays e lésbicas de se 
expressarem ou se expressarem em público. Essa é a queda 
do dualismo da forma e conteúdo; o centro ontológico está 
selecionando o “real” crime e controle do crime para o lado 
“irreal” contração de representações e influencias deles.129 
Nesse sentido: 

 
Portanto, o sistema penal com seus discursos 
hegemônicos de paz e ordem social, com 
maquilagem de homogeneidade, escamoteia o 
modelo de sociedade excludente que 
sustenta/legitima. Existe - camuflada, é verdade - 
uma funcionalidade do discurso cínico/astuto da 
desfuncionalidade do sistema penal, capaz de 
manter a tranqüilidade aos poucos habitantes da 

                                                 
128  CARVALHO, 2008, p. 12. 

129  FERRELL, op. cit., p. 259. 
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cobertura social.130 
 

Os variados formatos de comunicação e 
transmissão dos conteúdos midiáticos devem ser analisados 
pelos criminologistas, e outros cientistas, em sua forma 
visual e no contraste das narrativas, pois esses textos 
envolvem um conteúdo sobre crime e justiça. 

 

Em outras palavras, as análises dos quadros e 
gêneros que estão constantemente reconstruindo as 
percepções das pessoas sobre o crime e a justiça, 
bem como sua compreensão das formas em que 
essas percepções são diferencialmente, “abertas” ou 
fechadas, para a inserção dos significados 
alternativos, e as articulações, da lei e da justiça 
podem ajudar a fornecer um meio ou uma praxis 
para aqueles que desejam se envolver com os meios 
de comunicação sobre a construção social que 
constitui o crime e a justiça, ou a lei-e-ordem.131 
 

                                                 
130  ROSA, Alexandre Morais da. Decisão no processo penal como 
“bricolage” de significantes. Curitiba: UFPR, 2004. Tese 
(Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade Federal 
do Paraná, 2001. Disponível em: 
<http://tjsc25.tj.sc.gov.br/academia/cejur/arquivos/decisao_ 
processo_penal_alexandre_rosa.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2011. 

131  BARAK, Greg. Mediatizing law and order: Applying Cottle’s 
architecture of communicative frames to the social construction of crime 
and justice. Crime, Media, Culture, v. 3, p. 101-109, 2007. Disponível em: 
<http://cmc.sagepub.com/content/3/1/101>. Acesso em: 5 jun. 2011. p. 
102, tradução nossa. Do original: “In other words, analyses of the frames 
and genres that are constantly reconstructing people’s perceptions of crime 
and justice, as well as their understandings of the ways in which these 
perceptions are differentially ‘opened’ or ‘closed’ to the insertion of 
alternative meanings and articulations of law and justice, can help provide a 
means or a praxis for those wishing to engage with the mass media over 
the social construction of what constitutes crime and justice, or law and 
order.”  
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Ferrel132 afirma que o “tradicional” estudo da 
criminologia é utilizado a partir de uma análise supostamente 
objetiva do conteúdo de documentos - gráficos, entrevistas, 
etc. -, evidentemente que esta pesquisa pode funcionar como 
uma ferramenta útil para sugerir certos padrões nos textos 
mediados, como pesquisa textual, mas como pensamento para 
o desenvolvimento das complexidades dos sujeitos na 
sociedade, eles se perdem mais do que se revela. Há 
necessidade de repensar em um filão mais abundante, ou seja, 
a interdisciplinaridade dos estudos criminológicos juntamente 
com as teorias sociais, sociologia, psiquiatria, psicologia, etc. 
Pois a apropriação do conteúdo dos textos é normalmente 
utilizada com a intenção de provar o grau de divergência entre 
a “natureza” real da criminalidade e os fenômenos de 
justiça133; quando, de fato, tendenciosa é a representação 
textual. Ignorando a essencial construção simbólica destes 
fenômenos; esta reproduz as falácias existentes entre formas 
distintas e subordinadas com o conteúdo, fazendo a exclusão 
da Criminologia, e inclusão de pesquisas fundadas na imagem 
em si, resultando em apenas novas definições de crime, e 
“novas” políticas públicas de controle da criminalidade. 

Exemplo tradicional é a teoria das “janelas 
quebradas”: utilizou-se apenas numa classificação de 
imagens, afirmando que, por exemplo, se em um lugar há 
uma parede com grafitti, devemos limpar essa parede e 
prender o delinquente, aliás, todos os delinquentes. Se 
Wilson e Kelling tivessem efetuados os estudos a partir da 
Criminologia Cultural, veriam que alguns grafiteiros não 
pertencem a gangs de hip-hop, mas apenas expressam seus 
sentimentos numa “arte escrita” como fosse uma música. 

                                                 
132  FERRELL, 2006, p. 260. 

133  E “fundamental que o direito penal crítico assuma seu local na 
qualidade de discurso dogmático, de forma a realizar, desde dentro, as 
necessárias desestabilizações, inclusive superá-las” (CARVALHO, 
2010b, p. 310). 
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Assim, a teoria das janelas quebradas é essencialmente uma 
análise estética da etiologia do crime. Ou, em outra análise, 
poderia significar/simbolizar a história intergerencial de um 
bairro, sugerindo mudanças nos padrões de ocupação 
étnica, ou a imposição de determinado grau de 
autopoliciamento de um bairro, para o declínio da violência 
juvenil - ou seja, pode levar alguns moradores do bairro a 
entender que o crime está em declínio e, de fato, exibir uma 
informal queda da violência da ordem social, que passa a 
ser negociada através de muitos símbolos apurados e 
depurados por Wilson e Kelling.134  

A leitura uniforme de obras, realizadas, para a 
elaboração da teoria das janelas quebradas, ofuscou o que elas 
tentavam explicar. Destacamos que uma estética útil do crime 
e do controle da criminalidade, só pode se desenvolver com 
uma reorientação filosófica na direção da imagem e da 
representação - uma reorientação que envolve o significado 
simbólico, com algum grau de honestidade e sofisticação, que 
promova a imersão humana no ambiente simbólico em 
estudo, que reconhece a construção essencialmente simbólica 
de todas as janelas do mundo, quebradas ou não. 

 
Imaginar, então, que uma cultura étnica mantém 
alguma propensão a-histórica e descontextualizada 
para o crime (ou para o conformismo), não é 
criminologia cultural; é um perigoso essencialismo 
estereotipado em uma noção de paralisia cultural, um 
obstáculo ao entendimento da conexão fluída entre 
cultura e crime.135 

                                                 
134  FERRELL, 2006, p. 262. 

135  FERRELL, HAYWARD e YOUNG, 2008, p. 3, tradução nossa. 
Do original: “To imagine, then, that an ethnic culture maintains some 
ahistorical and context-free proclivity to crime (or conformity) is no 
cultural criminology; it's a dangerous essentialism, stereotypical in its 
notion of cultural stasis an detrimental to understanding the fluid 
connecting culture and crime.”  
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Dessa forma, a Criminologia, como espaço 
privilegiado de produção de saber sobre o crime e controle 
social, necessita mergulhar na complexa experiência 
contemporânea, de forma a sofisticar seus instrumentos de 
interpretação. A criminologia cultural não nega a influência 
de todas as teorias criminológicas desenvolvidas nos 
últimos séculos, sejam estas teorias culturais, subculturais, 
labelling, etc., de forma a reforçar suas contribuições dentro 
de um engajamento dos significados culturais e sua 
interseção coletiva. Uma abrangência de conscientização de 
maiores valores sociais, trazendo consigo as tensões de 
fracasso e sucesso, das políticas de inclusão e exclusão. 
Assim, tudo “indica que a Criminologia Cultural parece se 
posicionar mais como uma abordagem política do que 
analítica ao entendimento do crime e do controle da 
criminalidade.”136 

Por outro lado, a Criminologia Cultural não apenas 
deve estar atenta para captar essas novas formas de violência, 
e compreender seus significados na cultura do séc. XXI, 
como necessita prevenir seu discurso, de transformar-se, ele 
mesmo, em veículo apenas reprodutor ou amplificador. 
Assim, caberia igualmente ao pensamento criminológico 
contemporâneo a percepção e a denúncia das violências 
(re)produzidas pela própria cultura criminológica, através do 
seu discurso (cientifico). O atual entreleçamento entre crime 
e cultura provoca, nos discursos científicos e nos saberes 
profanos, distintas reações, dependendo do seu grau de 
abertura e complexidade.137 

Essa é o formato da criminologia cultural, uma 
forma de compreender os “componentes do crime: o ator 
criminal, organismos de controle formal e informal, vítimas 
e outros.” Nesse trabalho, a partir do foco sobre essa 

                                                 
136  ROCHA, Alvaro F. Oxley da. Crime e cultura: novas perspectivas 
e abordagens em criminologia e controle da criminalidade. No prelo. 

137  CARVALHO, 2010b, p. 322. 
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agência de controle humano que é a mídia, nos centraremos 
sobre a atenção dada por ela à emoção e racionalidade, no 
controle do crime e criminalidade.138 

 

4.3 A FLORESTA SUBURBANA 

 
A partir do avanço da sociedade individualizada 

condicionada em uma modelo de “nova” civilização, na 
representação da felicidade, ordem, segurança como 
produto de consumo; a relação dos indivíduos passa a ser 
característica entre quem pode e quem não pode ter esse 
consumo, representando em uma ordem entre os “bons” e 
os “maus; o preço de uma liberdade, com etiqueta e manual 
de instrução, imerso “na vida diária moldada por regras 
preestabelecidas e prescritas” suficientes para os “atores 
envolvidos” veicularem suas imagens de comportamento 
social.139  

A criminalização dos comportamentos, nesse caso, 
dos usuários de crack, se insere dentro de uma publicidade 
de imagens e chamadas de manchetes, que em sua 
composição relacionam-se com dados sobre criminalidade 
e reconstrução sobre autoridade pública. Nesse sentido, é a 
capa do site (figura 15) da campanha, que em sua chamada 
exibe o seguinte dado de estudo: 

 
Figura 15 - Notícia 8 

 
Fonte: Trezzi (2010) 

                                                 
138  FERRELL, HAYWARD e YOUNG, 2008, p. 16. 

139  BAUMAN, 2008, p. 19. 
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A pesquisa realizada por ONG, no período de 2007 
a 2009, se torna a chamada para Crack nem pensar, 
argumentando que com drogas (e não uma droga em 
questão) há mais assaltos e promiscuidade nas relações 
sexuais, revelando que os moradores de ruas também tem 
problemas com o uso de outras drogas, a saber: 80,9% 
maconha, 70,6% cigarros, além do mais faz um apelo para 
não dar esmolas para moradores de ruas, e que grande parte 
(dos usuários) não mora com a família.140 

Conforme se infere da descrição do estudo 
apresentado pela mídia, a mesma, apresenta uma função 
moralista e discriminatória. 

 

Com este arcabouço de idéias, as políticas de 
controle do crime podem invocar imagens do 
“criminoso”, retratado (ele mais do que ela) como 
profundamente anti-social. Criminosos individuais 
são vistos como “criminosos de carreira”, “viciados 
em drogas”, “vilões” e “desordeiros” com poucas 
virtudes e diminuto valor social.141 
 

Uma verdadeira cruzada moral, a campanha está 
aparentemente, mais preocupada com fins do que com 
meios, e a mídia nada mais retrata que ela deve causar 
medo da criminalidade ao risco real142. Trata de uma 

                                                 
140  TREZZI, Humberto. Pesquisa liga crack a 72,5% dos moradores de 
rua de Porto Alegre. 16 abr. 2010. (Campanha Crack, nem pensar). 
Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/especial/ 
rs/cracknempensar/19,0,2874557,Pesquisa-liga-crack-a-72-5-dos-
moradores-de-rua-de-Porto-Alegre.html>. Acesso em: 21 jul. 2011. 

141  GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social 
na sociedade contemporânea. Tradução de André Nascimento. Rio de 
Janeiro: Revan, 2008 p. 285-286. 

142  YOUNG, Jock. A sociedade excludente: exclusão social, 
criminalidade e diferença na modernidade recente. Tradução de Renato 
Aguiar. Rio de Janeiro: Revan; Instituto Carioca de Criminologia, 2002. 
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formulação política, com atuação  
 

Simbólica, que rebaixa as complexidades e o caráter 
duradouro do controle do crime efetivo [...] A 
elaboração de leis se torna uma questão de gestos 
retaliadores, cujo objetivo é o de reconfortar um 
público preocupado com o tema, e se alinhar ao 
senso comum, por mais inadequados que sejam tais 
gestos para tratar o problema subjacente.143 
 

Veja-se o seguinte: conforme anteriormente 
exposto, em dados sobre quem usa drogas são divulgados 
pela pesquisa do IFOPEN144, a população carcerária 
masculina, em 2009, era de 442.225 presos, sem computar 
os presos provisórios em delegacias de polícias, enquanto 
que a feminina era de 31.401 detentos; esses dados revelam 
que, dos crimes cometidos pela população masculina, 20% 
correspondem a crimes de entorpecentes, enquanto que, na 

                                                                                              
p. 111. 

143 GARLAND, 2008, p. 283. 

144  “Fundado no mesmo protagonismo institucional do Departamento 
Penitenciário Nacional, que consiste na tentativa de compreender a 
realidade do sistema, refletir a seu respeito e interagir com os governos 
locais e com a sociedade civil em busca de uma nova cultura de aplicação 
da lei penal no país, apresenta-se mais uma vez este estudo como 
diagnóstico do sistema penitenciário brasileiro. 

 O objetivo é continuar a contribuir para o desenvolvimento de 
estratégias para o enfrentamento dos problemas do sistema penitenciário 
nacional, com a adoção de novas diretrizes para a política criminal e 
promoção de uma recomposição institucional dos órgãos da execução 
penal, tudo visando estimular efetivo cumprimento do princípio da 
intervenção mínima previsto no artigo 5º, § 2º, da Constituição Federal e a 
melhoria do tratamento penitenciário” (BRASIL. Ministério da Justiça. 
Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN). Sistema 
prisional. [200-]. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMID598A21D8
92E444B5943A0AEE5DB94226PTBRIE.htm>. Acesso em: 15 set. 2010).  
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feminina, os dados são mais surpreendentes, 59% são 
crimes de entorpecentes. 

Assim, a criação de regras e o sucesso para sua 
imposição, criam um novo grupo de outsiders. A partir da 
nova concepção e seletividade desse grupo começa a 
imposição das regras. Como bem retrata Becker:  

 
As conseqüências mais óbvias de uma cruzada 
bem-sucedida é a criação de um novo conjunto de 
regras. Com isto, descobrimos muitas vezes que é 
gerado um novo conjunto de agências de imposição 
e de funcionários [...] O que começou com uma 
campanha para convencer o mundo da necessidade 
moral de uma regra torna-se finalmente uma 
organização dedicada à sua imposição.145 
 

A obviedade desde a criação de uma campanha 
midiática de sucesso, e de sua aplicação, é o resultado final, 
que é apenas o aumento da força policial sobre a 
população. Essa força dos encarregados, e agências de 
imposição, “tendem a formar uma visão pessimista da 
natureza humana. Isso significa que uma pessoa pode ser 
rotulada de desviante não porque realmente infringiu uma 
regra, mas porque mostrou desrespeito pelo impositor da 
regra.”146 Esses grupos estereotipados, em geral pessoas 
economicamente marginalizada, sofrem o assédio constante 
da polícia, que apresenta uma atuação autoritária e 
preconceituosa, representando, antes, um distúrbio de 
integração social: 

 
[...] eles envolvem a destruição da comunidade 
local, a raiva é dirigida de maneira implosiva, em 
vez de explosiva [...] E a conduta atuarial de 
policiamento, zoneamento e prevenção diferenciais 

                                                 
145  BECKER, 2008, p. 160. 

146  YOUNG, 2002, p. 162-163 , grifo nosso. 
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ajuda a manter esta situação; com efeito, na medida 
em que desloca o crime das áreas bem protegidas 
de classe média para as áreas menos protegidas das 
camadas mais baixas da classe trabalhadora [...] Um 
processo atuarial de exclusão e administração de 
riscos que se acopla a um mecanismo cultural de 
produzir bodes expiatórios: a  criação de um outro 
desviante segregado espacial e socialmente.147 
 

Essas definições permitem uma discussão sobre a 
construção do desvio, e o desviante, a partir dos atores que 
compõem a sociedade: o desvio como ação coletiva. A 
segregação espacial, rotulação do desviante, acaba se 
inserindo em um novo contexto da sociedade brasileira, em 
acompanhamento de sua “nova” expectativa econômica 
“mundial”. Segundo dados levantados a partir de 1940 a 
1980, ocorreu um grande êxodo rural, migração do campo 
para cidade, o que contribuiu para algumas das excessivas 
desigualdades sociais e o aumento das favelas. A 
miserabilidade dessas pessoas, que buscavam trabalho na 
década de 80/90, era agravada pela inflação. Para se ter 
uma ideia, o aluguel de uma apartamento de 2 quartos em 
1986 equivalia a mais ou menos 7 salários mínimos.148  

Não é necessário levantar dados para percebermos 
as melhorias presentes na sociedade brasileira, tais como 
acesso à educação, saúde, trabalho. Com os programas de 
governos nos últimos anos, tais como BOLSA FAMÍLIA, 
FOME ZERO, a marcha para um Estado social e 
democrático é visível em nossa sociedade. Alguns dados 
divulgados pelo IBGE demonstram uma significativa 
redução no número de pessoas desempregadas149 entre 

                                                 
147  Ibid., p. 43. 

148  PILETTI, Nelson; PILETTI, Claudino. História e vida: Brasil da 
independência aos dias de hoje. 9. ed. São Paulo: Ática, 1991. v. 2. p. 
106-121. 

149 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 



90 | DROGA E MÍDIA: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA “CRACK NEM PENSAR” 

 

janeiro de 2009 a janeiro de 2011: 
 
Figura 16 - Gráfico do índice de desemprego no Brasil 

 
Fonte: IBGE (2011) 

 
Esses dados revelam uma verdadeira melhoria na 

qualidade de vida da população brasileira, que também 
teve um ganho de 6,4% de aumento real em seu salário 
em um ano. Pois bem, nessa “nova realidade” social, 
estamos vivendo, a nosso ver, as mudanças das formas 
de abordagem da população, diante daqueles que taxam 
de desviantes. David Garland, em A Cultura do 
Controle, afirma que na décadas de 1980 e 1990, os 
Estados Unidos e Grã-Bretanha, apresentaram um  

 
Ceticismo para com programas previdenciários e 
sua ênfase na responsabilidade individual, a 
simplicidade de uma explicação que lança a culpa 
sobre o criminoso, passa por cima de eventuais 
escusas, ignora as causas primárias e vê a punição 
de criminosos como a resposta apropriada tem um 
apelo popular e político que vai muito além do seu 
mérito criminológico.150  
 

                                                                                              
ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa mensal de emprego. 24 fev. 2011. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/ 
noticia_visualiza.php?id_noticia=1827&id_pagina=1>. Acesso em: 24 
jul. 2011. 

150  GARLAND, 2008, p. 278-279. 
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Mas que relação tem os argumentos de seleção e 
rotulação do usuário de drogas? Isso revela que a 
população, antes marginalizada, hoje está se tornando uma 
nova consumidora dos produtos capitalistas, não há mais 
como manter as diferenças sociais separadas, o discurso de 
que a população pobre usa drogas se tornou uma 
verdadeira falácia. A questão se torna uma nova 
demonização, a criação de nova estrutura de civilização da 
cidade, a rotulação baseia-se em “Guerra as drogas”. 

O monopólio de resposta estatal sobre a 
rotulação e organização do crime, e o seu discurso 
político e administrativo, levam a uma “política” 
midiática, feita para o “público”. A visibilidade é grande, 
sua emocionalidade carregada de sentidos, não bastam 
mais os sentidos que levam a sociedade a consumir 
crack, e torna-se parte do problema do crime e não de 
sua solução.151 Pressupõe-se aqui, o que chamamos, de 
uma comunicação em absurdo, como adiante se 
esclarece. 

 

4.4 ENGENDRANDO O ABSURDO 

 
“O lógico: - O medo é irracional. A razão deve vencê-
lo; - O silogismo compreende a proposição principal, a 
secundária e a conclusão” (Ionesco, 1976, p. 24-30). 

 
Eugene Ionesco é um dramaturgo, criador do 

chamado teatro do absurdo. Essa característica é muito 
mais conhecida pela obra de Samuel Becket, “Esperando 
Godot”. A obra de Ionesco, “O Rinoceronte”, acontece em 
um povoado, ou melhor, em uma rua parisiense. As 
pessoas estão em seu cotidiano quando de repente surge 
um rinoceronte. Surpresas?! Sim, mas a vida continua. E a 

                                                 
151  GARLAND, 2008, p. 252-253. 
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medida que a vida continua, mais rinocerontes começam a 
surgir. 

Diversas teorias surgem para justificar o surgimento 
da paquiderme, são consultados especialistas em lógica, 
surgem diversos debates para tentar dar explicações ao 
surgimento dos rinocerontes, até a consideração de que 
tudo não passa de ilusão.  

Eis que surge um dos personagens principais: 
Berenger. O primeiro a levantar o coro e, perceber o 
errado, das teorias que justificam as correntes adotadas 
pelos outros personagens. Destaca que há uma cegueira 
sobre a realidade, levando os personagens a se fecharem 
em seus círculos sociais, transformando-se, eles mesmos, 
em rinocerontes; os diálogos em “O Rinoceronte” 
revelam o absurdo a indeterminada comunicação. 
Apontam o sujeito perante o mundo de mediocrização 
(agora Rinocerontização), metamorfoseado, onde tudo 
tem que ser visto pela opção entre o belo e feio, moral e 
imoral, licito e ilícito, rico e pobre, ter ou não ter. 

A produção estatal e midiática, somadas, levam à 
banalização da violência. O discurso é sempre mais 
violento que a própria reação. A moralidade, e a força dos 
discursos normativos do sistema penal levam ao desespero, 
transferindo à própria população a sua (in)diferença diante 
de sua própria sociedade. Precisamos dos heróis? Como 
fica a afirmação do sujeito perante a sociedade!!  

Assim como em “O Rinoceronte”, parece-nos que 
só nos resta a não aceitação, ou melhor, a generalização, de 
que os rinocerontes são frutos de nossa sociedade, e nossa 
indiferença perante o mundo que se transforma, que é 
liquido e escorre diante nós.152 Contudo temos o cuidado 
para que ele não entre em ebulição e evapore diante de 
nossos olhos. 

                                                 
152  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio 
Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
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Nesse sentido aplicamos a violência generalizada 
sobre a sociedade. Olhamos de dentro de nossos carros: os 
pedintes de sinaleira; há de construir condomínios e 
mostrar para os demais que “eu estou aqui dentro e tenho 
tudo, já aquele que está do outro lado...” 

A mídia começa a rinocerontização desde a sua 
função moralista! Crack, com as imagens dos usuários, 
comunicando que são indigentes e pobres, sem vida, sem 
sentimentos e, que, portanto devemos dizer a eles: “- 
Crack, nem pensar”, sai daqui! Nas esquinas, rinocerontes, 
nas vilas: rinocerontes, nas sinaleiras: rinocerontes.  

 
Os meios de comunicação de massa se tornaram 
um elemento chave das nossas vidas: 
relacionamentos mediados se tornaram tão 
importante quanto encontros face a face. Nós 
passamos um tempo excessivo, talvez cerca de 30 
ou 40 horas por semana, diante da televisão, 
ouvindo rádio, lendo jornais. A dificuldade e a 
diferença,o risco e o debate sobre regras são os 
pratos de resistência da mídia.153  
 

Assim a campanha midiática que se aborda, 
apresenta o contexto, onde podemos situá-la quanto aos 
problemas da criminalidade. Esta apresenta uma punição 
antecipada aos usuários de crack, com suas imagens de 
impacto e sua relação com pessoas de baixa renda. Dessa 
forma, Jock Young, argumenta que vivemos uma sociedade 
do pânico. Pois bem, essa flagrante apresentação de uma 
sociedade de pânico, é devidamente retratada pelo teatro do 
absurdo, na obra antes citada. 

Os rinocerontes nascem agora na floresta 
suburbana. Os condomínios residenciais são expandidos 
para longe dos centros urbanos, criam-se “bairros 
planejados” e privados, para somente quem pode pagar 

                                                 
153  YOUNG, 2002, p. 12. 



94 | DROGA E MÍDIA: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA “CRACK NEM PENSAR” 

 

uma determinada quantia para usufruir dos mesmos. 
Aqueles que ficaram “do lado de fora” são animais, 
subclasse dos índios, dos nativos, e usuários de drogas. 
“Estes dois demônios populares modernos têm papeis 
explicativos chave nos discursos convencionais sobre a 
criminalidade.”154 

O discurso dos atores da campanha “crack nem 
pensar” parece calcado na questão de selva, e guerra diante 
dessa selva. Em edição dominical155 são visíveis os 
argumentos policiais, de que “não se faz uma guerra sem 
homens e sem dinheiro”. Uma guerra dentro de um 
flagelado bairro na cidade de Guaíba, região metropolitana 
de Porto Alegre/RS, com ruas “mal-cheirosas e 
empoeiradas”, onde tempos atrás já foi um “bairro 
melhor“. Finaliza afirmando que o crack, sim é capaz de 
pensar, a droga está nesse bairro abandonado pelas 
autoridades, sendo a única política pública, para ele, é a 
guerra. 

 

                                                 
154  YOUNG, 2002, p. 168. 

155  ZERO Hora, p. 36, 26 jul. 2009. Grifo nosso.  
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Figura 17 - Bairro em Guaíba, cidade próxima a Porto Alegre/RS 

 
Fonte: jornal Zero Hora (26/07/2009)  

 
O discurso midiático se dispõe a explicar o 

surgimento dos rinocerontes, os “especialistas” são 
consultados para formarem suas opiniões sobre o tema; o 
crack começa a ser tratado pelos psiquiatras consultados 
como uma droga que vicia rapidamente, mas afirmam que a 
utilização dessa droga inicia pelo consumo de outras 
drogas, álcool, maconha, cocaína. Em uma verdadeira 
demonização dos usuários de drogas, esses conflitos são 
tratados como argumento de que o combate à violência é 
uma verdadeira Guerra e que o Estado não deve estar 
sujeito a perder essa guerra interna, uma Guerra contra as 
Drogas. 
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4.5 MÍDIA E REPRESENTAÇÕES DA DROGA 

 
A mídia vem utilizando-se de seu poder cultural, 

com informação e desinformação para a população. Nesse 
sentido, não há como negar que a mídia se mantêm longe 
dos estudos acadêmicos desenvolvidos na atualidade. O seu 
discurso vem em confronto, e, no mais das vezes, distorce 
pesquisas já realizadas sobre as políticas de drogas, nesse 
caso a já comentada politica criminal de drogas brasileira e 
seu discurso de Guerra as Drogas. 

Múltiplos fatores podem ser considerados, e que 
influenciam a produção, circulação e seleção das histórias 
dos conteúdos midiáticos.156 Discorrer sobre essas 
concepções que influenciam a mídia demandaria um 
aprofundamento sobre a formação de cada um dos grupos 
de comunicação presentes no Brasil, o que não seria viável 
e muito menos nos interessa nessa dissertação. 

Entretanto, em análise de editoriais que levam a 
inscrição “crack: nem pensar”, podemos constatar essas 
concepções da materialização do conteúdo, e sua tentativa 
de influência no poder público e controle do público. Em 
edição dominical, um editorial157 faz referências sobre a 
formatação da campanha, usando palavras como 
“despertou a atenção das autoridades”, para se evitar novos 
“consumidores” a sua principal “bandeira” é repressão e 
legislação. E a única forma de se atingir a esse meio é a 
produção de “textos bem cativantes” sem que seus leitores 
fossem “provocados” a terem acessos de “furor, emoção 
ou indignação.”158 

Desta forma, os múltiplos fatores que influenciam 
o “foco de materialização das práticas do controle social 

                                                 
156  FERRELL, HAYWARD e YOUNG, 2008, p. 127. 

157  ZERO Hora, p. 12, 28 mar. 2010.  

158  Ibid. p. 2. 
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força uma análise do deslocamento do poder do Estado 
para a mídia.” Esses fatores, determinados pela mídia, 
ampliam as justificativas de intervenção estatal no 
problema do “crime” como fator de classe, pois assim se 
deve “recuperar” as ruas, tomadas por “usuários de 
drogas” e outras definições de classe.159 

Em um artigo, publicado em jornal, argumentando 
a “proposta” da campanha Crack nem pensar, o Sócio-
diretor da agência de publicidade responsável pela 
elaboração da campanha faz os seguintes argumentos para 
se manifestar: o título do artigo ajusta-se, Para pensar na 
formação da campanha que, tem como profunda, 
fundamentada em dados de inequívoco valor científico e 
de grandce significado social. Aduz, ainda, o autor, que 
para a elaboração dessa campanha foram analisadas 
matérias e campanhas do mundo inteiro. Apresenta o 
fundamento de objetivar o retorno que a campanha 
proporcionaria ao público prioritário, e que a linha estática 
a ser abordada não terá preconceitos.160 

O grupo de pesquisas estudadas pela referida 
agência publicitária, ignorou umas das amplas pesquisas da 
Criminologia Cultural, que vem se desenvolvendo nos 
EUA e Grã-Bretanha. Destacamos o artigo de 
Brownstein161, em relatos sobre as publicações midiáticas 
sobre as drogas no período de 1986 a 1990 em Nova York; 
as publicações denunciavam que a seleção das violências 

                                                 
159  COLEMAN, Roy. Surveillance in the city: Primary definition and 
urban spatial order. Crime, Media, Culture, v. 1, p. 131, 2005. 
Disponível em: <http://cmc.sagepub.com/content/1/2/131>. Acesso 
em: 18 jul. 2011.  

160  FREITAS, Alberto. Para pensar. Zero Hora, p. 14, 14 jun. 2009. 
Grifo nosso.  

161  BROWNSTEIN, Henry H. The Media and the Construction of 
Randon Drug Violence. In: FERREL, Jeff; SANDER, Clinton (Eds.). 
Toward Cultural Criminology. Lebanon: Northeastern University 
Press, 1995. p. 45-79. 
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causadas pelos usuários de drogas eram feitas por serem as 
vítimas de uma classe vulnerável: pessoas da classe média e 
pele branca. Dessa forma, a mídia se funda no objetivo de 
construção do sujeito liberal e conservador. 

Para a mídia realizar a representação dos malefícios 
das drogas, ela obtém informação com especialistas, e 
relaciona seus argumentos com a publicação oficial sobre 
os dados de criminalidade, como se fosse uma “abertura” 
de informação para a população. Com essa “abertura” de 
informação, a mídia está mais interessada construir o 
conhecimento a partir da notícia, que melhor se relaciona 
com a construção de sua política de interesse.162 

Essa política que retratamos como Guerra as 
Drogas, analisamos a partir de uma “Reportagem Especial” 
de jornal, que descreve a formação de uma rede, nos Estados 
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para combater a 
“epidemia” - do crack. As entrevistas com representantes da 
OAB, UFRGS e políticos, revela uma linha de construção de 
interesse, dizeres como “repressão”, “guerra”, “permanente 
mobilização”.163 

A semelhança com que o autor164 descreve as 
representações com que a mídia de Nova York retratou o 
crack, em muito se assemelha à campanha “crack, nem 
pensar” anteriormente descrita por nós. Demonstrou que a 
campanha se estabelece a partir da crise do crack, classificado 
como uma pandemia - e/ou epidemia -, não ademais 
ressaltado, de que “a associação dessa ‘droga perigosa’ com 
uma ‘classe perigosa’ (de pessoas).” Diante dessa “epidemia” 
de crack, retratada pela mídia, o Governador de Nova York 

                                                 
162  BROWNSTEIN, 1995, p. 46. Do original: "[...] To construct news 
that is not favorable to those with power and authority over knowledge 
is to risk being cut off  from the information that is needed to be able 
to construct news at all”.  

163  ZERO Hora, p. 6, 31 mar. 2010.  

164  BROWNSTEIN, op. cit., p. 46. 
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criou uma força-tarefa ofensiva contra as drogas, uma 
estratégia contra os abusos de drogas, mais interessado na 
política de lei-e-ordem.  

Diante dessa expectativa de lei e ordem, as drogas, e 
não mais a droga crack, levam deputados federais, entre 
eles Osmar Terra, a proporem projetos de leis que 
aumentem a pena ao traficante que misturar crack com 
maconha, para aumentar o poder de dependência do 
usuário (sic!!). 

 

Figura 18 - Notícia 9 

 
 Fonte: Jornal Zero Hora (03/12/2010); destaque nosso. 
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Brownstein afirma que esse tipo de política permite 
o desenvolvimento de uma agenda conservadora, mesmo 
em um ambiente político liberal. Uma agenda reacionária 
para uma variedade de programas de lei e ordem, mesmo 
quando o governo que está em curso não concorde com 
esse tipo de política.165  

A partir dessas investigações, percebe-se alguns 
elementos da seleção e interpretação das imagens da 
campanha Crack nem pensar, uma construção da realidade 
como “produto de construção” dessa sociedade 
Democrática, o uso de imagens chocantes reconhece, 
tacitamente, a estética produzida pelo uso do crack, apenas 
para causar impacto e envolver, ao mesmo tempo que 
omite muitas formas de debate sobre os motivos dos 
(ab)usos de crack. 

No dia a dia, todos nós, que consumimos os 
produtos diariamente oferecidos nos jornais, o Grupo RBS, 
o qual propôs a campanha “Crack, nem pensar”, realiza 
outro tipo de publicidade. E nessa publicidade, nos difunde 
uma outra informação, a de que devemos pensar: “Pense 
emprego”, “pense imóveis”, “pense carros” (figura 19). 

 
Figura 19 - Publicidade 

 
Fonte: Zero Hora (2011); destaque nosso. 

                                                 
165  BROWNSTEIN, 1995, p. 60. 
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O pensar agora é diante do consumo, o consumo 

daqueles que são amplamente chamados a não pensar, pois 
não podem ter acesso a esses produtos, já que eles não 
pensam. E aqueles que são os consumidores do “nem 
pensar”, agora são chamados a “pensar”, mas apenas para 
consumir os produtos que são oferecidos para os cidadãos de 
bem. 



5. CONSIDERAÇÕES 

 
Para pensar, considerações, que não sejam finais. 

Não devemos pensar como algo final, acabado, enquanto a 
multiplicidade de envolvimento das razões intelectuais; para 
isso a Criminologia Cultural vem propor essas 
considerações de ruptura, dentro de uma proposta de 
interdisciplinaridade, com utilização das mais variadas 
ferramentas de análise, e não somente a Criminologia, a 
Sociologia e o Direito Penal,  

 
Mas com perspectivas e metodologias advindas dos 
estudos culturais, midiáticos e urbanos, filosofia, 
teoria crítica pós-moderna, geografia humana e 
cultural, antropologia, estudos dos movimentos 
sociais, e abordagens de pesquisa ativa.166 
 

Os estudos sobre as drogas, e especialmente o 
crack, vem sendo desenvolvido dentro do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Criminais ano após ano, com 
destaque para as pesquisas de Raccius Twbow Potter e 
Mariana Secorun Inácio. 

Nessa abordagem pretendeu-se focalizar mais a 
utilização da mídia como ator social, e sua linguagem de 
interação com o poder simbólico, e sua concepção para 
nem pensar! 

Considerações para (re)pensar o uso e abuso da 
substancia crack, o qual não se combate com propostas 
higienistas, como pudemos retratar, das imagens e do uso 
da linguagem nas manchetes. Nas civilizações sempre 
houve, e ouso dizer que sempre haverá, o consumo de 
drogas por parte da população. Apresentar um discurso de 
guerra, seja interna ou externa, no combate as drogas, ou 
droga, é banalizar a utilização dessa prática pelas sociedades 

                                                 
166  ROCHA, no prelo. 
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humanas. Essa é a abordagem realizada por Alves167: 
 

Anos de proibição - e de tabu - acabaram por gerar 
consumidores infantilizados. Por um lado, há 
enorme desinformação sobre as drogas, sobre os 
métodos seguros de uso sobre a própria substância 
que está sendo consumida. A maioria dos 
psicoativos consumidos atualmente não possui 
qualquer indicativo que assegure a pureza e a 
qualidade da substância. 
 

A sociedade está em uma flagrante emergência do 
tempo totalizante, espetacularizado, em uma sociedade 
excludente com as imagens da cidade sitiada, favelada, com 
drogados, prostitutas e catadores de lixo. Há um controle 
de exceção sobre esses indivíduos, seja por parte do Estado 
seja pela classe que dia a dia os encontra eles nas sinaleiras, 
quando “todos” acordam para trabalhar.  

O pensar, como antes afirmamos (páginas 77-78) 
agora é diante do consumo, o consumo daqueles que são 
amplamente chamados a não pensar, pois não podem ter 
acesso a esses produtos, já que eles não pensam. E aqueles 
que são os consumidores do “nem pensar”, agora são 
chamados a “pensar”, mas apenas para consumir os produtos 
que são oferecidos para os cidadãos de bem. 

Bota a Boca na Rua, é a realidade de quem sente, 
quando todas dizem para não pensar. Dessa forma, o jornal 
Boca de Rua168 é amplo em apresentar, em breves linhas, a 

                                                 
167  ALVES, 2010, p. 215. 

168  Sobre o jornal Boca de Rua: no ano de 2010, completou 10 anos de 
circulação na região de Porto Alegre/RS. Esse jornal é editado pela ALICE 
(Agência Livre para Informação), com supervisão de jornalistas. Todas as 
matérias são elaboradas por pessoas em situação de rua e risco social, a 
receita obtida pela venda (qualquer valor disponibilizado para compra) é 
revertido para os integrantes do grupo. Mais informações em 
www.alice.org.br e www.bocaderuanainternet.blogspot.com (anexo B). 
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atuação policial e sociedade diante deles. Devemos refletir 
nessa violência, nesse ciclo que se mantem ativada a 
violência, o ciclo ou circo. Não é preciso ser nenhum 
intelectual ou criminólogo para entender esse ciclo, o 
próprio Boca de Rua já convive com isso. 

 
A idéia da violência respondendo a violência forma 
um ciclo que nunca acaba. A defesa é uma parte 
automática da pessoa. Quem sofre agressão tem 
revolta e fica mais agressivo. Aí vem as brigas entre 
os próprios moradores de rua. Álcool e 
dependência química é motivo de muita agressão. 
O morador de rua sofre tanto na vida que às vezes 
do nada dá vontade de sair chutando e quebrando 
tudo.169 
 
 

O discurso é esse: as guerras. Não declaramos 
guerra contra países, declaramos guerra dentro de nosso 
próprio país. A polícia atua sobre aquele que é selecionado 
pelo sistema penal e atores sociais, a sociedade olha para 
eles e diz: “nem pensar”. As estatísticas apresentam ao 
mesmo tempo redução, e aumento da criminalidade, em 
bairros mapeados e apresentados no jornal como bairros de 
alto índice de consumo de drogas e de violência. Essas 
estatísticas apenas revelam que pessoas que estão perto 
desses bairros ou são moradores, estão mais suscetíveis a 
essa violência. E muitas estão suscetíveis a essa violência, 
de forma gratuita. 

Mas a campanha “crack nem pensar”, conseguiu 
redirecionar a atuação policial para esses bairros, e 
promoveu mais violência sobre as populações de rua, e um 
maior índice de encarceramento de dependentes de crack. 
Promoveu um higienismo penal, “não pensar”, enquanto a 
questão das drogas DEVE SER PENSADA, refletida 

                                                 
169  BOCA de Rua, p. 8, jul./set. 2010 (anexo B). 
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como saúde pública. Nesse trabalho, afirmamos que 
especialistas consideram que o tratamento dos dependentes 
químicos varia, de pessoa a pessoa, e não há como 
“padronizar” a forma de tratamento.  

Enquanto isso, não pensamos. 
Evidentemente que existe a violência, e os 

sentimentos pessoais de quem convive com dependente - 
seja mãe, pai, filho, parente -, ocorrem tragédias pessoais, e 
não buscamos minimizar esses acontecimentos. Entretanto, 
buscou-se aqui dizer que as considerações e dados 
apresentados retratam a exclusão dos usuários, e o alto índice 
de utilização de formas públicas violentas de tratamento do 
problema do crack, que dessa forma não está sendo 
pensado por toda a sociedade, e atores do sistema 
democrático, que está mais se mostrando como ideológico, 
pela segregação e criação de uma floresta suburbana. 
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