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“Onde quer que haja mulheres e
homens, há sempre o que fazer, há
sempre o que ensinar, há sempre o
que aprender”.

Paulo Freire



Redução de Danos e a Ética do Cuidado

Objetivo: 

O presente curso tem por objetivo apresentar o histórico, princípios e a prática da

Redução de Danos. Dessa forma, espera-se:

• Promover e qualificar as ações de redução de danos, através da capacitação

teórica para profissionais da rede, visando a melhoria do acolhimento e ampliação

da oferta de cuidados para usuários de álcool e outras drogas e aprimoramento das

intervenções comunitárias nos diversos contextos de vulnerabilidade e risco, em

especial no da rua;

•* Ofertar subsídios teóricos para incluir a abordagem de redução de danos em sua

atuação cotidiana, constituindo um tema transversal a todas as ações educativas e

assistenciais desenvolvidas nos serviços;

• Fortalecer a rede local para suporte às pessoas usuárias de drogas, favorecendo

seu acesso aos serviços de saúde, em conformidade com os princípios do SUS.



Redução de Danos e a Ética do 

Cuidado

Caminho proposto (marco teórico-conceitual)

•Aspectos socioantropológicos: o significado das drogas na história

da humanidade e nas culturas;

•Tipos de usos e de usuários.

•- Modelo Proibicionista, “Guerra às Drogas” e o racismo estrutural;

• *o processo de criminalização das favelas;

•O* microcosmo da vida social nas prisões







A história do homem e o uso de drogas

O consumo de substancias que alteram a consciência remonta a

história da humanidade, apresentando diferentes funcionalidades, a

depender do contexto sociocultural no qual esta prática se insere.

Finalidades: militares, terapêuticas, espirituais e recreativas



A história do homem e o uso de 

drogas

Uso universal-presente em todas as sociedades

Presente em toda história da humanidade

Com diferentes significados



A história do homem e o uso de drogas

Ao percorremos a história da civilização, encontramos a

presença de drogas em vários contextos: religioso,

místico, social, econômico, militar e o da busca do

prazer.



A história do homem  

e o uso de drogas

Presente em toda história da humanidade;



A história do homem  

e o uso de drogas

Com diferentes significados para a humanidade;



A história do homem  

e o uso de drogas

O convívio do homem com a droga remete à antiguidade:

• Teorias arqueológicas referem a presença de bebidas fermentadas na pré-

história,

• Antigos documentos da civilização egípcia descrevem o uso do vinho e da

cerveja.

• Nos tempos bíblicos, o vinho está presente, ainda hoje, é parte integrante

de cerimônias católicas (como a comunhão),

• No candomblé, faz parte dos rituais ( como oferenda a entidades)



A história do homem  

e o uso de drogas

A filosofia grega, em geral, considerou o vinho uma grande realização cultural

humana, cujo uso, permitia conhecer melhor a si mesmo, servindo assim como um

instrumento de educação dos cidadãos (500 a.C.)

Assim, Platão, Xenofonte, Epicuro, e tantos outros,

vão exaltar a temperança como forma de gerir

todos os prazeres, especialmente o da bebida.

“Vinho, a bebida dos deuses”, 
tutelada por Baco.



A história do homem  

e o uso de drogas

O judaísmo, por sua vez, não só vê no vinho um alimento e um

remédio, como o sacraliza, usando-o como um dos instrumentos

de devoção.

O cristianismo vai mais além e encarna no vinho a própria

divindade.



A história do homem  

e o uso de drogas

O Álcool (cachaça) é conhecido de muito tempo, desde os primeiros

momentos em que se começava a fazer do Brasil o Brasil.

O antropólogo Darcy Ribeiro descreveu como “o açúcar para adoçar a boca dos 

europeus da amargura da escravidão; a cachaça para alterar a consciência, 

para calar as dores do corpo e da alma, para açoitar espíritos em festas, para 

atiçar coragem em covardes e para aplacar traições e ilusões...”. Para tudo, na 

alegria e na tristeza, o brasileiro justifica o uso do álcool, da branquinha à 

amarelinha, do escuro ao claro do vinho, sempre com diminutivos.



Consumo de drogas: diferentes

significados

Ópio 

•

• Símbolo mitológico dos gregos, revestido de um significado divino e  

destinado a acalmar os enfermos.

• Utilizado na Malásia  para suportar condições de vidas extremamente duras; 

Tradição entre os pescadores

• A morfina e as anfetaminas foram muito utilizada  na 1ª e na 2ª guerra 

mundial com a finalidade de reduzir dores físicas e  para combater o sono, a 

fadiga e a fome. 



Consumo de drogas: diferentes 

significados

Maconha

• Empregada com fins terapêuticos na China, ( 1730 a.C.).

• Seu uso medicinal  é uma tradição entre povos africanos e asiáticos 

(analgésico);

• No Brasil, usada originalmente pelos escravos, que já conheciam suas 

propriedades na África;

• Na Jamaica a ganja é  conhecida a mais de  100 anos, e usada pela  Seita 

Político-religiosa dos rastafarianos, atribui a ela  poderes místicos e divinos 

(afastar os espíritos do mal)



Consumo de drogas: diferentes significados

O operário jamaicano encontra na ganja a energia para trabalhar e

o relaxamento após o trabalho, e dá a droga aos filhos para que se

tornem “mais inteligentes”.

Aqui encontramos um complexo de crenças, atitudes e costumes

compartilhados por todo grupo social. Nessa comunidade, fumar a

ganja é um rito e não fator de alienação ou desintegração

individual e social.



Maconha

Entretanto, permanece no imaginário social a

associação “pobre - preto - maconheiro – marginal -

bandido”, traduzida nas ações policiais dirigidas às

pessoas autuadas pelo porte de maconha, que na

periferia das grandes cidades são muito mais severas

do que nas áreas mais ricas e socioeconomicamente

mais favorecidas.



Consumo de drogas: diferentes 

significados

As drogas alucinógenas foram e ainda são muito usadas nos rituais de

tribos indígenas. Ainda hoje, a serviço da comunidade, o Xamã, ao

consumir a alucinógenos, entra em contato com os espíritos que

ajudarão a curar doenças, proteger a comunidade contra ataques

mágicos e propiciar boas caçadas. “Não é permitido ao Xamã a

extravagância de uma viagem individual, introspectivas”.

As drogas, antes de tudo, são propriedades do coletivo, e não do

individual, e seu uso deve objetivar harmonia ao invés de desavença e

contestação



Consumo de drogas: diferentes 

significados

No Brasil, apesar do uso de drogas alucinógenas ser ilegal, o consumo de

Hoasca (ou vegetal, para a seita União Vegetal) ou Ayahuasca (ou daime,

para a seita Santo Daime) – um chá alucinógeno preparado com o

cozimento de ervas, é frequente nos rituais dessas seitas religiosas.

O consumo ritual do alucinógeno é sempre comunitário, acompanhado

de muita música para afastar as “visões ruins”. Preces e rosários estão

presentes no ritual, que é aberto com a leitura do estatuto da seita, após

o que se procede à ingestão da hoasca.



A história do homem  e o uso de drogas

A despeito de se configurar como prática humana secular, é inevitável

constatar que, no século XX, a prática de consumir drogas, de modo

abusivo, passou a constituir um problema psicossocial de grande

relevância.

O que mudou? 

Quais fatores explicam tantas mudanças na relação dos sujeitos com 

essas substâncias, presentes desde os primórdios de sua história?



A história do homem e o uso de drogas
O consumo de droga, como outros elementos, vem
acompanhando outras mudanças socioculturais em
andamento, de tal modo que:
Novas relações econômicas (capitalismo),
A desorganização do trabalho,
O acesso a novas culturas...

A droga passa a ter outro significado e, seu uso:
 Não mais determinado pela tradição local;
 passou a ser influenciado por modismo e outros fatores 

motivacionais 

Em consequência das mudanças ocorridas no estilo de vida da
população, o uso ritualizado foi, progressivamente, cedendo
lugar ao uso solitário, cuja ausência de expressões culturais
contribui para um uso desintegrador.



Consumo de drogas: na atualidade.

 Apelo ao consumo

 Individualismo

 Imediatismo

 Cultura da Ostentação

 Impunidade

 Fragilidade nos laços de 

solidariedade

 Conceito e exercício de cidadania 

frágeis

 Esvaziamento de valores éticos e 

afetivos...



A história do homem  
e o uso de drogas

Assim, o dito “problema das drogas”, antes de configurar-se como

algo inato, oriundo de uma essência negativa das propriedades de

cada substância psicoativa, não pode ter uma explicação simplista,

devendo ser visto como um problema multifacetário e complexo,

atrelado à evolução da sociedade, seus conflitos e desequilíbrios.



A história do homem  
e o uso de drogas

O objeto droga, matéria inerte, existe, sempre existiu, em todos os

tempos e lugares.

Diante desse objeto, a atitude do homem é variável, conforme o

espaço/lugar, a ideologia, o momento sociocultural e ...

Em um mesmo momento, a atitude dos indivíduos é variável, conforme a

vulnerabilidade pessoal, a história de vida de cada um, o contexto.



A história do homem  

e o uso de drogas

...”cada humano consumirá esta ou aquela droga, na medida de

suas necessidades subjetivas e sociais. Não são as drogas que

fazem os humanos – já foi dito – mas são os humanos que fazem

as drogas”...

(Antônio Nery Filho)



Considerações Finais

Vemos, portanto, que cada sociedade assume sua posição diante do

uso de droga, criando regras e objetivos para a sua utilização,

determinando quais as drogas aceitas, quais as que podem ser

tomadas, se prescritas por um sacerdote, curandeiro ou médico, bem

como aquelas totalmente proibidas

Enquanto uma sociedade considera as drogas um mal a ser eliminado,

outra as toma como um bem, um meio privilegiado de expressão de

sensibilidade e sabedoria; enquanto certas drogas representam um

problema nacional ou internacional, para as sociedades indígenas, por

exemplo, elas constituem “uma das maravilhas que a cultura inventou



O que são 

drogas?



maconha

ecstasy

cocaína
crack

café

guaraná

Frontal

Diazepan

cerveja

vinho

Licor

Charuto morfina

anabolizantes



SPA’S – Substâncias Psicoativas

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS,1993) droga é

qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos,

resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamentos.

Substâncias Psicoativas: Drogas que provocam alterações no Sistema

Nervoso Central (SNC), em particular alterações da percepção, do humor e

das sensações, induzindo, ainda que temporariamente, sensações de prazer,

de euforia, ou aliviando o medo, a dor, as frustrações, as angústias etc.





Classificação das drogas

As drogas podem ser classificadas de duas formas:

(A) Quanto a legalidade:

As drogas podem ser classificadas de acordo com a sua legalidade em

lícitas, que podem ser vendidas livremente, a exemplo do álcool e

tabaco; ou ilícitas, cuja comercialização é proibida e criminalizada.

Esta classificação sofre variações temporais (diferentes épocas) e

espaciais (diferentes lugares), á medida em que, cada país define quais

drogas farão parte de cada categoria. Uma droga considerada lícita no

Brasil (a exemplo do álcool), em outras culturas como a muçulmana, é

criminalizada. Portanto, esta classificação está fortemente relacionada

com questões econômicas e socioculturais (BUCHER, 1988).



Classificação das drogas

B) Quanto ao efeito: 

De acordo com os efeitos produzidos no Sistema Nervoso Central (SNC),

as drogas são classificadas em três categorias (BUCHER, 1995):

Potencialmente Depressoras; Estimulantes e Perturbadoras.



Os efeitos de uma droga dependem da interação

de três elementos:

•Substância: A droga (substância) e suas propriedades farmacológicas (estimulantes,

•depressoras ou perturbadoras).

•Pessoa: . A pessoa que a usa, suas condições físicas e psíquicas, inclusive suas expectativas,

•Contexto e a cultura: O contexto e a cultura de uso dessa droga, tais como as companhias, o lugar de uso e o

que representa esse uso socialmente.

•Interação: As possibilidades de interação são múltiplas, de forma que o mesmo ambiente e o mesmo contexto

influenciam diferentemente as pessoas. Isso também ocorre em relação às propriedades farmacológicas da

droga, uma vez que a expressão dos seus efeitos depende da capacidade de metabolização daquela droga por

cada usuário, e mesmo de suas condições psíquicas e mentais no momento do uso.









SUBSTÂNCIA



Categoria de Drogas

Depressoras Estimulantes Perturbadoras

Álcool

Calmantes

Ansiolíticos

Soníferos

Opiáceos

Barbitúricos

Inalantes 

(solventes)

Anfetaminas

Cocaína

Crack

Cafeína

Nicotina

Anorexígenos

Maconha (THC)

Ayahuasca

Cogumelo

Datura

Lírio

Ácido Lisérgico 

(LSD)

Ecstasy



DEPRESSORAS

Álcool
Opiáceos

Solventes



Depressoras – diminuem a atividade cerebral , ou

seja, deprimem seu funcionamento e, por essa

razão, são chamadas de depressoras da atividade

do sistema nervoso central (SNC).



ESTIMULANTES

ANFETAMINAS

COCAÍNA/ CRACK

NICOTINA

CAFEÍNA



Estimulantes – aumentam ou aceleram a atividade

do cérebro e recebem o nome técnico de

estimulantes da atividade do SNC.

O usuário dessas substâncias fica alerta, atento,

às vezes agitado e gasta muita energia. Em tal

estado, a pessoa “fica ligado e estimulado”.

As drogas estimulantes aumentam a possibilidade

de desenvolver uma dependência.



PERTUBADORAS

LSD

MDMA/ECSTASY

CANNABIS/MACONHA

COGUMELOS



Perturbadoras – o usuário pode perceber

as coisas deformadas, coloridas, bizarras.

Pensamentos, percepções, recordações ficam

como imagens de sonhos, esquisitos e sem nexo.

Eis o efeito perturbador no SNC, distorcendo o

seu funcionamento.



A PESSOA



A PESSOA

NÃO ESQUEÇA: Cada ser humano é único, tem uma

história diferente e estabelece uma relação específica

com a droga. Por isso, os efeitos podem variar

segundo:

(a) Dose utilizada;

(b) O indivíduo, sua expectativa em relação a droga;

(c) O tempo de utilização, a via de administração, etc.



A PESSOA

O uso de drogas pode ocorrer em graus bem diferentes, em nossa sociedade, isto é

fato corrente, em geral as pessoas bebem, fumam ou utilizam algum medicamento.

No entanto, nem todos fazem um uso abusivo de drogas.

Se nos basearmos na frequência de utilização e, ao mesmo tempo, tomarmos como

pontos de referência a manutenção ou não de determinados equilíbrios ( sócio-

profissional, escolar, afetivo, familiar) podemos diferenciar vários tipos utilizadores:

Experimentador

Usuário recreativo ou ocasional

Usuário habitual ou funcional

Dependente ou disfuncional (toxicômano)



TIPOS DE USO E DE USUÁRIO
Usuário experimentador: pessoa que experimenta a droga, levada geralmente por

curiosidade, por pressão do grupo e/ou busca de novas experiências. Aquele que prova a

droga uma ou algumas vezes e em seguida perde o interesse em repetir a experiência.

Usuário recreativo ou ocasional: utiliza uma ou várias substancias de maneira esporádica,

quando disponíveis ou em ambiente favorável, sem rupturas afetivas, sociais ou profissionais;

Usuário habitual ou funcional: indivíduos que fazem uso reiterado, mas, ainda controlado.

Entretanto, com indícios de ruptura a nível escolar, afetiva, social ou profissional;

 Usuário com quadro de dependência: indivíduo que estabelece uma relação de

exclusividade com a droga, que passa a dominar todos os aspectos da vida. Dada a

gravidade das rupturas, o indivíduo dependente, torna-se um “disfuncional” a nível social.

Não consegue parar quando quer.



O CONTEXTO SOCIAL E CULTURAL: 

O contexto é concebido em termos da influência

sobre o usuário, das atitudes e condutas de

familiares, amigos, grupos de pares ou da

sociedade;



O CONTEXTO SOCIAL E CULTURAL 



O CONTEXTO SOCIAL E CULTURAL



Política de guerra às drogas e o processo de criminalização das favelas: uma operação 

bélica contra a população negra.



Territórios inimigos

Sob o manto do “flagelo das drogas”, tem-se empreendido em larga escala a
criminalização das populações que moram nas favelas, identificadas como o
principal foco do tráfico de drogas e difusoras da violência.

Identifica-se o comércio varejista das favelas como o principal responsável pela
violência nas cidades. (JUSTIÇA GLOBAL, 2008)



Territórios inimigos

No Brasil, a ferramenta dos governos 

para lidar com as drogas ilícitas é a 

guerra, que tem na favela seu palco 

principal

A guerra às drogas afeta diretamente o 

nosso dia-a-dia. Em nome dessa guerra, o 

Estado justifica uma série de violações de 

direitos contra jovens e moradores de 

favelas e periferias

Mas essa guerra não é nossa. Não fomos 

nós que declaramos a guerra às drogas, 

mas somos nós que morremos 

Por conta dela, temos perdido a potência

de uma geração de jovens - em sua

maioria, negros - que, assassinados ou

presos, acabam virando estatística.



Viver e não ter a vergonha de ser feliz... Cantar e 

cantar e cantar  a beleza de ser um eterno aprendiz...



Territórios inimigos

Todo dia é de viver. Para ser o que for e 
ser tudo(...)



FAVELA

Entendo esse mundo complexo

Favela é a minha raiz

Sem rumo, sem tino, sem nexo

E ainda feliz.

Nem sempre a maldade humana

Está em quem porta um fuzil

Tem gente de terno e gravata

Matando o Brasil.

Favela,ô

Favela que me viu nascer

Eu abro o meu peito e canto o amor por você.

Favela,ô

Favela que me viu nascer

Só quem te conhece por dentro

Pode te entender.

O povo que sobe a ladeira

Ajuda a fazer mutirão

Divide a sobra da feira

E reparte o pão.

Como é que essa gente tão boa

É vista como marginal

Eu acho que a sociedade

Tá enxergando mal                                                              Arlindo Cruz



“Se quiseres conhecer a situação 

socioeconômica do país visite os porões 

de seus presídios”. 

Nelson Mandela



O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões



1- EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA:  

• Crescimento da população carcerária nos últimos 23 anos (1990-2013) : 507%.

• População Nacional: Crescimento de 36% no mesmo período (1990 a 2013). 

• Ou seja, enquanto a população cresceu 1/3, a população carcerária mais que sextuplicou.

O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões: 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias

DEPEN/Ministério da Justiça, 2014



Evolução histórica da população prisional, das vagas e do déficit de vagas no Brasil

O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões: 
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias

DEPEN/Ministério da Justiça, 2014

Fonte: INFOPEN, junho de 2014

Ano

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Presos
232.755 233.859 239.345

308.3

04

336.35

8
6361.402 401.236 422.373 429.390 473.626 496.251 514.582 549.786

581.5

07

607.7

31

Vagas
133.710 141.297 156.432

179.4

89

200.41

7
206.559 236.148 249.515 266.946 278.726 281.520 295.413 311.793

340.4

21

376.6

69

Déficit 

vagas
97.045 92.562 82.913

128.

915

135.9

41

154.84

3

165.08

8
172.858

162.44

4
194.900 214.731

219.16

9

237.99

3

241.

086

231.

062

Apesar de o número de vagas ter quase triplicado no período, o déficit de vagas mais do
que dobrou.

Essa constatação se justifica pela tendência de crescimento exponencial da população
prisional.



O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões: 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias

DEPEN/Ministério da Justiça, 2017

Total da população prisional 726.354 

Sistema Penitenciário 706.619

Secretarias de Segurança e Carceragens* 19.735 

Total de Vagas 423.242 

Déficit de vagas 303.112 

Taxa de Ocupação 171,62% 

Taxa de Aprisionamento 349,78 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 
Junho /2017; IBGE, 2017. 
* Dados referentes a dezembro de 2016. 

Total da população prisional 726.354 

Sistema Penitenciário 706.619

Secretarias de Segurança e Carceragens* 19.735 

Total de Vagas 423.242 

Déficit de vagas 303.112 

Taxa de Ocupação 171,62% 

Taxa de Aprisionamento 349,78 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 
Junho /2017; IBGE, 2017. 
* Dados referentes a dezembro de 2016. 

Total da população prisional 726.354 

Sistema Penitenciário 706.619

Secretarias de Segurança e Carceragens* 19.735 

Total de Vagas 423.242 

Déficit de vagas 303.112 

Taxa de Ocupação 171,62% 

Taxa de Aprisionamento 349,78 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 
Junho /2017; IBGE, 2017. 
* Dados referentes a dezembro de 2016. 

Pessoas privadas de liberdade no Brasil junho de 2017 



O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões: 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias

DEPEN/Ministério da Justiça, 2022

Total da população prisional 919.951

Homens 867.000

Mulheres 49.000

Mandados em cumprimento 352.000

Pessoas foragidas no País 24.000

Pessoas privadas de liberdade no Brasil junho de 2022 



Contextualização do sistema prisional brasileiro no mundo:  

O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões: 

Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias DEPEN/Ministério da Justiça, 2014

Fonte: DEPEN/Ministério da Justiça, 2014*



Contextualização do sistema prisional brasileiro no mundo:  

O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões: 

Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias DEPEN/Ministério da Justiça, 2014

Fonte: DEPEN/Ministério da Justiça, 2014*



Essa superlotação traz resultados negativos:  rebeliões, mortes de 
agentes penitenciários e revolta entre os presos.



O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões: 

O Sistema Prisional Brasileiro  (1990 a 2013).

Fonte: Instituto Avante Brasil, 2013.

• A População Carcerária Masculina cresceu 141% entre 2000 e 2013.

• A População Carcerária feminina cresceu 257% no mesmo

período.

• Enquanto a população carcerária masculina mais que dobrou a feminina

mais que triplicou nesse período.

• No ano 2000 eram 10.112 mulheres presas e em 2017* o

número saltou para 37.828 .

3- Homens x mulheres no sistema penitenciário



O microcosmo   da   vida   social   nas   prisões: 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias

DEPEN/Ministério da Justiça, 2017

População prisional feminina 42.355

Sistema Penitenciário 41.087

Secretarias de Segurança/Carceragens de delegacias 1.268

Vagas para mulheres 27.029

Déficit de vagas para mulheres 15.326

Taxa de ocupação 156,7%

Taxa de aprisionamento 40,6

Fonte: Levantamento de Informações Penitenciárias -
INFOPEN, Junho/2016. IBGE, 2016.
(...) Informação indisponível.

Mulheres privadas de liberdade no Brasil em Junho de 2016



Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias

DEPEN/Ministério da Justiça, 2014

4- Faixa etária das pessoas privadas de liberdade

Fonte: INFOPEN, junho de 2014





JUSTIÇA SELETIVA

• Filho de desembargadora preso por tráfico de drogas e de armas em MS é solto. 

• Sua soltura demonstra o poder do dinheiro e da influência jurídica que ainda imperam na sociedade 

brasileira



JUSTIÇA SELETIVA

Preso com 'Pinho Sol' em protesto de 2013 vira símbolo e inspira 

mobilização em SP e Rio.



JUSTIÇA SELETIVA

PF apreende 450 kg de cocaína em helicóptero da família de senador 

de MG... 



JUSTIÇA SELETIVA

Militar de voo presidencial é preso com 39 kg de cocaína na Espanha



5- Raça, cor ou etnia

Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias DEPEN/Ministério da Justiça, 2014

Fonte: INFOPEN, junho de 2014



6 -Escolaridade da população prisional

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
DEPEN/Ministério da Justiça, 2014

Fonte: INFOPEN, junho de 2014



NA BAHIA

Com relação aos tipos penais, entre os custodiados do sexo masculino,

30,82% estão presos sob acusação da prática de crimes relacionados ao

tráfico de drogas e 32,8%.

Crimes contra o patrimônio, totalizando 63,62% da população carcerária.

Com relação às mulheres, o dado assustador é que 51,83% das

mulheres estão presas sob acusação de tráfico e 18,58% por crimes

contra o patrimônio, totalizando 70,41% das custodiadas.

Um agravante a ser considerado é que o percentual de homens presos

por envolvimento com o tráfico, considerado apenas dentre os crimes

hediondos e equiparados, sobe para 45,22% dos crimes.



NA BAHIA

•Com relação à faixa etária, segundo os dados do Depen, mais da 

metade desses presos (53,08%) tem até 29 anos de idade, sendo 

27,77% até 24 anos de idade e 25,31% até 29 anos de idade, ou seja, 

são jovens ainda com força de trabalho ativa. Acrescentando-se os 

presos com até 34 anos de idade (16,37%), ainda com força de 

trabalho ativa, chegaremos ao percentual de 69,45% dos presos.

•Com relação à cor/raça no sistema prisional, aponta a estatística do 

Depen que 76,14% da população carcerária se declara parda, 17% se 

declaram como sendo preta e apenas 6,43% se declaram branca. Isso 

significa dizer que 93,14% dos presos da Bahia se declaram pardos ou 

pretos.



NA BAHIA

•Nos limites deste texto, baseado no Levantamento Nacional de

Informações Penitenciárias e da Secretaria Estadual de Administração

Penitenciária e Ressocialização, pode-se concluir que as

penitenciárias do estado da Bahia, e também do Brasil, têm um

destinatário certo: jovens, pobres, pretos, sem profissão, sem

escolaridade e praticantes de crimes contra o patrimônio e

relacionados às drogas. Revela-se, portanto, um Direito Penal

visivelmente seletivo com relação à escolha de quais condutas

criminalizar e quem deve ser preso.



NA BAHIA



Condições da saúde

A estimativa de que, em conseqüência de fatores de risco 

decorrentes das condições de confinamento, ocorra um 

número significativo de casos de:

 IST/aids

 Hepatites

 Altos índices de tuberculose, pneumonias 

 Dermatoses 

 Transtornos mentais

 Diarreias infecciosas, além de outros agravos prevalentes na  população brasileira com hipertensão e diabetes.



O microcosmo   da   vida   social nas prisões

Dessa condição de total desorganização dentro dos estabelecimentos penais, os reclusos procuram se organizar, se

unindo aos que tiverem os mesmo objetivos, ou os mesmo interesses, e dessas famílias surge as facções

criminosas, que hoje se fazem presente em quase todo território nacional.



LÍDERES...



O microcosmo   da   vida   social

nas   prisões

Essas “famílias” são compostas por hierarquia com lideranças e subordinados, elas possuem uma estrutura

financeira com direito a livro caixa, além de dizimo, e seus aliados e suas ramificações são bem planejados,

nenhuma age sozinha, os direitos pleiteados pelas facções são para todos da família.

Foucault explica a criação dessas instituições:

“A prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de 

um meio de delinquentes, solidários entre si, hierarquizados, 

prontos para todas as cumplicidades futuras.” 

(FOUCAULT, 2002, p. 222)



De um lado, policiais são autorizados, ensinados, adestrados e 

estimulados, formal ou informalmente, a praticar a violência 

contra os “inimigos” personificados nos “traficantes



Do outro lado, os ditos “inimigos” desempenham esse papel que lhes foi reservado. 

Também são ensinados, adestrados e estimulados a serem cruéis. Empunhando 

metralhadoras, fuzis, granadas e outros instrumentos mortíferos disponibilizados pela 

guerra incentivadora da corrida armamentista, matam e morrem envolvidos pela 

violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde atuam.



As apreensões realizadas em operações policiais, que costumavam ser 

feitas em quilos e, agora, se fazem em toneladas, além de revelarem a 

expansão da produção e do comércio



Considerações:

A nociva e sanguinária "guerra às drogas" não é propriamente uma guerra contra as

drogas. Não se trata de uma guerra contra coisas.

Como quaisquer outras guerras, é sim uma guerra contra pessoas: os produtores,

comerciantes e consumidores das selecionadas drogas tornadas ilícitas.

Mas, não exatamente todos eles. Os alvos preferenciais da "guerra às drogas" são os

mais vulneráveis. Os "inimigos" nessa guerra são os pobres, não brancos, os

marginalizados, os desprovidos de poder.

Se as drogas são ruins a guerra contra as drogas é infinitamente pior. É muito maior o

número de vitimas fatal consequência dessa guerra, do que pelo consumo das próprias

drogas.



Considerações

Os empresários e empregados das empresas produtoras e distribuidoras das

substâncias proibidas, quando são mortos ou presos, logo são substituídos por

outros igualmente desejosos de acumular capital ou necessitados de trabalho.

Essa é uma lei da economia: onde houver demanda, sempre haverá oferta.

Passados cerca de quarenta anos de “guerra às drogas”, não houve nenhuma

redução significativa na disponibilidade das substâncias proibidas.

Ao contrário, as drogas tornadas ilícitas foram se tornando mais baratas, mais

potentes, mais diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes de

serem proibidas e de seus produtores, comerciantes e consumidores serem

combatidos como „inimigos



?????
???



“É Fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o 
que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua 

fala seja a tua prática.”

Paulo Freire

Obrigado(a)!

dgc.saudemental@saude.ba.gov.br
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