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Resumo: Apresentamos parte dos resultados da pesquisa “Adolescentes flagrados 
com porte de drogas proibidas em Londrina e região: consumidores de drogas e/ou 
trabalhadores do tráfico?”. Trazemos reflexões que situam as drogas como 
mercadorias, proibicionismo e seletividade penal. As fontes primárias se referem a 
boletins de ocorrência de apreensões de adolescentes portando drogas em 
Londrina/PR. Analisamos as informações do ano de 2014 que continha um total de 
1.149 boletins. Realizamos também analise comparativa do primeiro trimestre dos 
anos 2013, 2014 e 2105. Os dados levantados permitirão que os leitores visualizem o 
quanto a guerra as drogas é utilizada como instrumento do Estado Penal.  

 

Palavras-chave: tráfico de drogas; estado penal; lei de drogas; seletividade penal; ato 
infracional 

 

Abstract: We present part of the results of the survey "Adolescents arrested for 
possession of drugs prohibited in Londrina and region: drug users and / or workers of 
drug trafficking?". We bring reflections that place drugs as merchandise, prohibitionist 
and criminal selectivity. The primary sources refer to bulletins of occurrences of 
adolescents arrested in Londrina / PR. We analysed information for the year 2014 
that contained a total of 1,149 newsletters. We also conducted comparative analysis 
of the first quarter of the years 2013, 2014 and 2105. The data collected will allow 
readers to visualize how much war the drugs is used as an instrument of the Penal 
State. 
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1. Introdução 

O artigo em questão traz elementos levantados no projeto de pesquisa “Adolescentes 

flagrados com porte de drogas proibidas em Londrina e região: consumidores de drogas e/ou 

trabalhadores do tráfico?” vinculada ao Departamento de Serviço Social da Universidade 

Estadual de Londrina. Para o desenvolvimento da investigação tivemos como instrumentos 

metodológicos a revisão bibliográfica sobre a temática e, principalmente, a pesquisa 

documental na qual obtivemos fontes primárias que foram sistematizadas de maneira 

quantitativa e refletidas a partir de analises qualitativas.  

Na primeira parte do artigo trazemos algumas reflexões essenciais para refletirmos 

sobre questão das drogas entendendo-as como mercadorias situadas em processos de 

trabalho.Apontamos de forma breve a materialização da seletividade penal na legislação 

brasileira e como essa se reproduz em situações de apreensões de adolescentes com porte 

de drogas proibidas que são indiciados por ato infracional equiparado a tráfico de drogas. 

Para tal análise tivemos como fontes primárias Boletins de Ocorrência da Delegacia do 

Adolescente de Londrina/PR dos anos de 2011; 2012; 2013, 2014 e meados de abril de 2015, 

totalizando 4.419 ocorrências.   

Mediante a universo tão amplo, optamos por estudar as informações do ano de 2014 

que continha um total de 1.149 boletins de ocorrência e, dentre estes, levantamos aqueles 

que se referiam a questão das drogas. Analisamos, portanto, o total de 461 Boletins de 

Ocorrências, sendo 340 referentes a tráfico de drogas e 121 referentes a porte de drogas. E, 

em uma perspectiva de ampliarmos as reflexões, resolvemos desenvolver uma análise 

comparativa entre os dados do primeiro trimestre dos anos 2015, 2014 e 2013, neste caso 

estudamos todos os Boletins, independente do ato infracional para entendermos qual foi a 

maior recorrência no período.  

Acreditamos que a análise das informações empíricas levantadas permitirá que os 

leitores visualizem o quanto a chamada guerra as drogas é utilizada como instrumento de 

controle social do Estado Penal.  

 

2. Situando o problema: Estado Penal, droga-mercadoria, proibicionismo e 

seletividade penal 

 

Defendemos que a guerra as drogas serve como instrumento para o controle social 

empreendido no seio do Estado Penal que, segundo Wacquant (2013), acontece a partir 

do fortalecimento de esquemas de controle das classes pauperizadas a partir da 
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Assistência Social, da Penalização restritiva ou privativa de liberdade e da 

Medicalização, levando diversos fenômenos sociais para o âmbito particular das 

patologias. Afirma ainda que, 

 

Desenvolver o Estado penal para responder às desordens suscitadas 
pela desregulamentação da economia, pela dessocialização do 
trabalho assalariado e pela pauperização relativa e absoluta de 
amplos contingentes do proletariado urbano, aumentando os meios, 
a amplitude e a intensidade da intervenção do aparelho policial e 
judiciário, equivale a (r)estabelecer uma verdadeira ditadura sobre os 
pobres [...] (WACQUANT, 2001, p. 7). 

 

 Em meio de uma conjuntura de crise do Capital e do agravamento de medidas 

neoliberais que enfraquecem o sistema de garantia de direitos, a sociabilidade tende a tornar-

se cada dia mais contraditória e repleta de fenômenos que atingem o cotidiano da classe 

trabalhadora. Em meio do agravamento de problemas sociais como desemprego, 

pauperização, crescimento da violência, o controle social a partir da penalização torna-se o 

mote de governos que reduzem os problemas sociais à “violência urbana”, que deve ser 

combatida com rigor, levando o encarceramento em massa. Ou seja, o estado neoliberal cria 

a barbárie e finge resolve-la a partir do Estado Penal.  

 Neste contexto, o tráfico de drogas tornar-se fenômeno que deve ser combatido a 

qualquer custo. Entretanto, segundo Karam (2012), o estabelecimento da guerra as drogas é 

a construção de uma guerra contra as pessoas. Portanto, para que possamos entender as 

características desta guerra é preciso que compreendamos qual é o lugar das pessoas e das 

drogas neste processo. Para tal, o primeiro passo é entendermos as drogas como 

mercadorias e situa-las na esfera da satisfação de necessidades advindas das fantasias ou 

do estomago2.  

Portanto, segundo Rocha (2012) as drogas se inserem em processos de produção 

centrados na exploração de força de trabalho e de mais-valia e neste contexto situamos as 

pessoas que representam o negócio das drogas, lucrando com ele; as pessoas que tem força 

de trabalho explorada na produção ou circulação da mercadoria; e, por fim, as pessoas que 

fazem uso dessas mercadorias e têm suas necessidades satisfeitas. Entretanto, a medida em 

que o Proibicionismo se estabelece, a satisfação de necessidades oferecidas por drogas que 

                                                 
2 Para tal reflexão nos pautamos na conhecida explicação de Marx, quando coloca que “a mercadoria 
é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades 
humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Não importa 
a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, 
objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de produção” (MARX, 1980, p. 42) 
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entram nas listagens de proibição, ditadas, em sua maioria pelos Estados Unidos da América 

por questões muito mais políticas e econômicas que de preocupação com a saúde pública, 

faz com que a produção, circulação e venda aconteça de forma clandestina, ou seja, ao invés 

de extinguir a existência de algumas drogas, o proibicionismo agrega valor as mesmas e cria 

o narcotráfico. No bojo destas reflexões está a particularidade do trabalho no mercado das 

drogas ilícitas que, na esfera da ilegalidade coloca seus trabalhadores em condição mais 

complexa ainda, pois além da exploração, são julgados como criminosos.  

Via de regra, as imagens de apreensões de drogas e de traficantes veiculadas na 

grande mídia levam o fortalecimento do estigma de que jovens e adolescentes pobres e, em 

grande parte, negros, são os principais traficantes, quando na verdade, são o elo mais 

vulnerável das correntes do negócio das drogas.  A exploração da força de trabalho de 

adolescentes é considerada pelo Decreto n. 3.597 de 12 de Setembro de 2000 (BRASIL, 

2000), que promulga a Convenção 182 e a Recomendação 190 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) como uma das piores formas de trabalho infantil.  

Ou seja, o fato do adolescente estar submetido a esta reconhecida forma de 

exploração de trabalho infantil  faz com que ele seja tratado como autor de ato infracional3, 

pois o porte e uso de algumas substâncias é considerado crime regulamentado especialmente 

pela Lei 11.343/2003 que constitui o SISNAD – Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas (BRASIL, 2006), que é, via de regra utilizada como parâmetro para apreensão de 

adolescentes e aplicação de medidas socioeducativas.  

Essa lei é conhecida como a “Nova Lei Antidrogas” e sua grande repercussão se pauta 

no principio da “despenalização” do uso de drogas proibidas, abrandando as sanções aos 

usuários (tratamento, prestação de serviço comunitário) e tornando mais rígidas as penas 

direcionadas aos traficantes (reclusão de 5 a 15 anos), mantendo, portanto, a lógica das 

legislações anteriores. Entretanto, a lei deixa para os juízes identificarem, com base na 

denúncia e nas provas contidas nos processos, se a quantidade apreendida pode ser 

considerada para o consumo ou tráfico.  

O Art. 28 da referida lei é eminentemente destinado aos usuários de substâncias 

psicoativas proibidas, pois não há a determinação de uma quantidade de drogas, havendo 

inclusive, a menção de que o juiz considerará a natureza e a quantidade a partir do “[...] local 

e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais [...]”, 

desta forma, podemos constatar a subjetividade em que a materialidade do “crime” é 

determinada. Agora, vejamos outro artigo da mesma lei: 

                                                 
3 o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe no art. 103 que “considera-se ato infracional a 
conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 
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Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar:  
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 
[...] 

 

 Fica muito claro o rigor no qual é tratado o crime de tráfico de drogas, todavia, ao 

compararmos os dois artigos não é possível observamos alguma diferença que perpassa a 

criminalização do traficante e a vulnerabilização do usuário. Pois, como problematizamos em 

nossa tese de doutoramento,  

 

[...] se a quantidade não é a única prova que determina a materialidade do 
crime de tráfico de drogas, supomos que o fator determinante da 
materialidade é a condição subjetiva da apreensão. Ou seja, a determinação 
fica a cargo da leitura dos primeiros que se deparam com a situação, que são, 
via de regra, policiais e delegados, os quais irão descrever o boletim de 
ocorrência conduzindo para um lado ou outro. A nosso ver, o § 2º do artigo 
23 é que faz toda a diferença, pois coloca que “[…] para determinar se a droga 
destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade 
da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a 
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente”. (ROCHA, 2012, p. 72) 

 

Estabelece-se, desta forma, uma subjetividade utilizada, muitas vezes, para o controle 

da juventude pobre, pois, inúmeras pesquisas comprovam que a atual lei de drogas reproduz 

a seletividade penal, pois tende-se a considerar o adolescente negro e pobre como traficante, 

independente da quantidade de drogas que portava, submetidos a sanções mais rigorosas; e 

o adolescente de branco de classe média e alta como usuário, suscetível a sanções mais 

brandas à exemplo de tratamento.   

 

3. Apreensões de adolescentes portando drogas ilícitas em Londrina/PR 

 

Como vimos acima, a autoridade policial é o agente do Sistema de Segurança Pública 

que inicia o indiciamento de adolescentes por cometimento de ato infracional, lavrando o BO 

- Boletim de Ocorrência em Delegacia. Após a confecção do BO, o Delegado pode liberá-lo 

ou solicitar ao Poder Judiciário a internação provisória por até 45 dias. O juiz da Vara da 

Infância (ou de municípios que possuem Vara Única)  deveria se pautar parágrafo único do 

artigo 108 do ECA,  o qual coloca que a decisão de manter um adolescente privado de 

liberdade antes da sentença deve “ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de 
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autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida”, porém como 

veremos a seguir, as internações provisórias por ato infracional equiparado a tráfico de drogas 

são aplicadas na maioria das situações estudadas empiricamente.  

 

3.1 Dados em relação a todas as apreensões envolvendo a questão das drogas em 

Londrina no ano de 2014 

 

a) Em relação ao perfil geral  

Apresentaremos os resultados da pesquisa realizada nos Boletins de Ocorrência do 

período de Janeiro a Dezembro de 2014, que totalizou 1.149 boletins de ocorrência, destes, 

313 ocorrências se referiam a ato infracional equiparado a tráfico de drogas, envolvendo 378 

adolescentes, destes foram 334 do sexo masculino e 44 do sexo feminino. Também 

encontramos 137 ocorrências referentes a porte de drogas, compreendendo 160 

adolescentes, dentre estes 146 adolescentes do sexo masculino e 14 do sexo feminino.  

  

b) Em relação a quantidade de substâncias psicoativas proibidas apreendidas com 

os adolescentes 

Constatamos que a grande maioria portava maconha, seguidas de cocaína e crack, 

poucos boletins de ocorrência apresentavam situações de apreensões com esctasy ou 

inalantes como “lança perfume”. Por conta da maior recorrência, construímos gráficos 

comparativos que demonstram quantidade das drogas de maior recorrência,  
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GRAFICO 1 – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PROPORÇÃO 

GERAL 

 

Para maior visualização, consideramos o intervalo de >1 grama à 12.000 gramas, que 

foi o mínimo e o máximo de drogas encontradas com adolescentes. Assim, podemos visualizar 

que a maioria das apreensões estavam no intervalo de 50 a 100 gramas de drogas. Como 

demonstra o gráfico 

 

GRAFICO 2 – QUANTIDADE DE DROGAS EM INTERVALOS  

 

Em síntese, o total de drogas apreendidas com adolescentes que foram apreendidos 

por tráfico de drogas no ano de 2014 em Londrina  foi de cinquenta e oito quilos e quinhentas 

gramas de maconha; três quilos e setenta gramas de cocaína; cinco quilos e quinhentas 

gramas de crack. Entretanto essas quantidades se apresentaram dissolvidas em uma média 

de 100 gramas por adolescente apreendido. Essas quantidades nos levam a considerar que 

a exploração de força de adolescentes para a venda de drogas no munícipio é elevada, 

portanto, o trabalho no tráfico de drogas tem sido uma opção de renda para adolescentes que 

estão em extremos riscos.  

 

c) Índices de aplicação de medida socioeducativa de internação provisória 

Vale informarmos que o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe no art. 

103 que “considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. 
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A autoridade policial é o agente do “Sistema de Justiça e Segurança Pública” que inicia o 

indiciamento de adolescentes por cometimento de ato infracional, lavrando o BO - Boletim de 

Ocorrência em Delegacia. Após a confecção do BO, o Delegado pode liberá-lo ou solicitar ao 

Poder Judiciário a internação provisória por até 45 dias. O juiz da Vara da Infância (ou de 

municípios que possuem Vara Única)  deveria se pautar parágrafo único do artigo 108 do 

ECA,  o qual coloca que a decisão de manter um adolescente privado de liberdade antes da 

sentença deve “ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e 

materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida”, porém observamos 

algumas internações provisórias desnecessárias.  

Constatamos que a atribuição de ato infracional equiparado a tráfico de drogas leva a 

internação provisória em quase totalidade dos casos. Dos 378 adolescentes que lhes foram 

atribuídos ato infracional equiparado a tráfico de drogas, 351 foram levados a internação 

provisória, ou seja, quase a totalidade dos adolescentes permaneceu privada de liberdade, 

mesmo que por pouco tempo. Já dos 160 adolescentes apreendidos por posse de drogas, 14 

foram para internação provisória. Estes dados, anunciam a nosso ver a materialização da 

ideologia proibicionista, pois se a maioria dos adolescentes apreendidos por tráfico portava 

no máximo 100 gramas de drogas, a internação provisória poderia não ter sido aplicada. Outra 

preocupação revelada é em relação as internações por porte, pois a lei 11.343/2006 coloca 

que a privação de liberdade não pode ser medida aplicada no caso de porte, ou seja, nenhum 

adolescente poderia ter sido internado por estar portando alguma substância proibida4. Os 

altos índices de internações por conta de questões vinculadas questão das drogas proibidas 

aparecerá de maneira mais clara na próxima seção.  

 

3.2 Dados comparativos entre a analise total dos boletins de ocorrência do primeiro 

trimestre dos anos de 2013, 2014 e 2015 de Londrina/PR 

 

Como apontamos nos procedimentos metodológicos, desenvolvemos também uma 

análise comparativa do primeiro trimestre dos anos de 2013, 214 e 2014, na qual o índice de 

atos infracionais vinculado a questão das drogas se sobressai em relação a outros atos 

infracionais. 

 

                                                 
4 Em alguns boletins de ocorrência havia a informação de que o adolescente com porte foi apreendido 
por descumprimento de medida socioeducativa anteriormente imposta. Em alguns casos também havia 
a junção de outros atos infracionais. Entretanto, na maioria dos boletins não continha esse tipo de 
informação. 
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GRAFICO 3 – ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PRIMEIRO TRIÊNIO DOS 

ANOS 2013, 2014 E 2015 LONDRINA  

 

E se comparados a outros atos infracionais, as situações vinculadas à questão das 

drogas recebem mais internações provisórias que as outras, como demonstra o gráfico a 

seguir: 

 

GRAFICO 4 – INDICE DE INTERNAÇÕES PROVISÓRIAS NO PRIMEIRO TRIENIO DOS 

ANOS 2013, 2014 E 2015 

 

41%

11%8%

35%

3%1%
1%

0%

Comparativo entre atos infracionais praticados no 
primeiro triênio de 2013, 2014, 2015

QUESTÃO DAS DROGAS

ESFERA CIVIL

GRAVE AMEAÇA À VIDA -
OUTRAS FORMAS DE
VIOLÊNCIA
VIOLAÇÃO DA
PROPRIEDADE

VIOLÊNCIA SUBJETIVA

CRIME SEXUAL

60%

0%

5%

34%

0%
0% 1%

0%

INTERNAÇÕES PROVISÓRIAS 
primeiro trimestre 2013, 2014, 2015

QUESTÃO DAS DROGAS

ESFERA CIVIL

GRAVE AMEAÇA À VIDA -
OUTRAS FORMAS DE
VIOLÊNCIA
VIOLAÇÃO DA
PROPRIEDADE

VIOLÊNCIA SUBJETIVA

CRIME SEXUAL

HOMICIDIO DE FATO



 

10 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

Ou seja, 41% dos atos infracionais dos triênios se referia a questão das drogas, 

todavia, esses atos infracionais correspondem a 60% das internações provisórias. Este dado 

nos leva a constatar que a ideologia proibicionista é determinante na decisão de internar 

provisoriamente ou não um adolescente. Além disso, comprovamos nossa hipótese de que a 

“guerra as drogas” é utilizada como instrumento para o controle e criminalização da juventude 

pobre.  

Na análise comparativa também pudemos constatar a recorrência do alto índice de 

internações provisórias, vejamos:  

 

GRAFICO 5 – INTERNAÇÕES QUESTÃO DAS DROGAS 

 

Como já abordamos, a medida socioeducativa de internação provisória deveria ser 

utilizada de maneira excepcional, todavia, nossos estudos comprovam que há um excesso de 

aplicação, principalmente no que se refere a questão das drogas, especialmente ao ato 

infracional equiparado ao tráfico de drogas. Este alto índice de internações configura em 

violação dos Direitos Humanos, pois a legislação brasileira coloca que a internação provisória 

é medida que deve ser tomada em situações graves. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Consideramos que a pesquisa em questão demonstrou o quanto o ato infracional 

equiparado a tráfico de drogas é recorrente em Londrina. Dentre as análises desenvolvidas a 

constatação que merece destaque é o excesso de internações provisórias que os 

adolescentes apreendidos com drogas são submetidos, comprovando, desta forma, o quanto 
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a ideologia proibicionista interfere na decisão dos órgãos de segurança. Nesta perspectiva 

podemos demonstrar o quanto a “guerra as drogas” é instrumento de controle social 

materializado nas ações do Estado Penal. 

Desta forma defendemos que reflexões referentes a questão das drogas devem estar 

pautadas em três elementos: 1. compreensão da droga ilícita como mercadoria inserida em 

processos de trabalho; 2. constatação de que o proibicionismo agrava os problemas 

referentes a questão das drogas; 3. observação de que a lei de drogas brasileira se constituí 

a partir da seletividade penal auxiliando no controle social empreendido pelo Estado Penal.  

Somente assim podemos problematizar a realidade dos adolescentes apreendidos por 

tráfico de drogas, colocando em pauta que esses jovens são, em sua maioria, aqueles que 

estão alijados de todos os direitos sociais humanos e, para além disso, acabam encontrando 

no narcotráfico a possibilidade de trabalho. Um trabalho, que por sua vez, acontece sob 

condições precárias e violência extrema.  

Além disso, não podemos deixar de considerar que a legislação reforça a seletividade 

penal, permitindo que o recorte de classe e étnico seja elemento para o indiciamento de jovens 

por tráfico de drogas, fazendo com que os negros e pobres sejam vistos como os principais 

inimigos sociais. Entretanto, é essencial considerarmos que um jovem trabalhador do tráfico 

de drogas está em risco constante, pois a medida em que tem sua força explorada em um 

mercado ilícito, está submetido as relações violentas do tráfico de drogas e também das forças 

de segurança e justiça. 

 Problematizamos, portanto, o quanto o Estado Penal é perverso, pois ao invés de 

proteger a classe trabalhadora, constrói estratégias para a administração da miséria a partir 

da penalização e do controle social, utilizando-se da guerra as drogas como instrumento para 

tal.  
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